
عض تاةه طخر ظتع السصعط 
يف ععة جتغصئ؟!!! 

سظثطا ظرى أن لضض صدغئ طظ صداغا المسطمغظ 
الشربغئ   الثول  صئض  طظ  طضّطفا  دولغا  طئسعبا 
تطك  رؤغئ  لفرض  والمسطمغظ  اإلجقم  سثوة 
الثول شغ «تض» تطك الصداغا ظثرك طثى َتتّضط 
تطك الثول شغ بقد المسطمغظ.. شأي َتتّضط أصعى 
بسثوعط  صداغاعط  المسطمعن  غربط  أن  طظ 
الثي غساسمرعط وغتارب دغظعط وغظعإ بروات 
بقدعط وخغراتعا؟؟!! أق غسغ المسطمعن أن ذلك 

عع اقظاتار السغاجغ بسغظه؟؟

اصرأ شغ عثا السثد :
- لماذا لط تتصص البعرات شغ السالط السربغ 

  الاشغغر المظحعد؟!  ...٢
- شحض الئسبئ افطمغئ شغ إغةاد تض لفزطئ الطغئغئ   ...٢

- أزطئ الغعظان: أزطئ طال أم وجعد؟  ...٢
- طفاوضات اقتفاق الظعائغ تعل الئرظاطب الظعوي 

  اإلغراظغ    ...٣
- تعظج: إجراءات ظالمئ بثرغسئ طتاربئ اإلرعاب  ...٤

- الامغغج السظخري شغ أطرغضا.. أزطئ تدارة   ...٤
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ضطمئ السثد

لع أن طا تثث شغ طخر شغ افغام افخغرة طظ اغاغال 
طعاصع  خمسئ  وطعاجمئ  برضات،  عحام  السام  لطظائإ 
سسضرغئ لطةغح شغ جغظاء وصاض أضبر طظ ٧٠ سسضرغا، 
لع أن ذلك تثث شغ أي بطث شغ السالط غتارم ظفسه 
الثاخطغئ  وزغرا  فُصغض  أو  بضاططعا  التضعطئ  قجاصالئ 
الختاشئ  شغ  أصقم  قظئرت  افصض  سطى  أو  والثشاع، 
المضاعبئ ولُحتثت ألسظئ شغ طتطات الاطفجة تطالإ 
بمتاجئئ المسؤعلغظ سظ ذلك الاصخغر افطظغ خاخئ 
وأن الظزام التالغ طا شاأ غردد أن أولعغاه الصخعى عغ 
«الترب سطى اإلرعاب»، بض وادسى شغ أضبر طظ طظاجئئ 
أظه صدى سطى أضبر طظ ٩٠ بالمائئ طظ اإلرعاب، بض صال 
أضبر طظ طرة أن جغظاء أخئتئ خالغئ طظ اإلرعاب. لضظ 
أّغاً طظ عثا لط غتثث شق التضعطئ اجاصالئ وق اجاصال 
وزغر الثشاع المتخظ لبماظغ جظعات، وق تج وق خئر 
سظ وزغر الثاخطغئ رجض أطظ الثولئ الثي أتى به الظزام 
لغتفر أطظ الثولئ، وق رأغظا وق جمسظا أتثا طظ رجاقت 
اإلسقم أختاب الرواتإ السالغئ الاغ تةاوزت المقغغظ 
ولعلًئ  طظعط  رأغظاه  طا  ضض  ذلك،  طظ  بحغء  غطالإ 
وظتغئاً ولطماً سطى الطئظ المسضعب، وإلصاء بالقئمئ سطى 
وتردادا  الطسغظ،  افجعد  واإلرعاب  المسطمغظ  اإلخعان 
طمطعق طضررا لضطمئ «اغدإ غا رغج»، ضأظه لط غشدإ 
طظ صئض، أو «اضرب غا رغج بغث طظ تثغث»، ضأظه لط 
غدرب طظ صئض وجالئ سطى غثغه الثطاء شغ بر طخر 

ضطعا حماق وجظعبا وحرصا وغربا.
عظاك بقبئ اتاماقت رئغسئ تعل ععغئ طظ غصش وراء 
عثا الافةغر الثي ظفث سظ بسث وبمظاعى الثصئ. وأول 
الماعمغظ عع الظزام المخري ذاته، شالسغسغ غسسى إلى 

تصثغط طئرر لاظفغث تضط اإلسثام الثي خثر بتص طرجغ 
وصغادات شغ جماسئ اإلخعان، أو ضئار الةظراقت طظ داخض 
المآجسئ السسضرغئ طمظ غآغثون أذراشا طظاشسئ ضمظ 
ظفج جعصئ الظزام الصثغط طبض أتمث حفغص الثي بات 
الخراع بغظه وبغظ السغسغ طضحعشا وواضتا. سطما بأنَّ 
جائص برضات لط غمسه جعء. وعظاك إحاسات طاداربئ 
تعل برضات ذاته، شصث ذضر حاعث سغان أن برضات ضان 
صادرا سطى السغر والثروج طظ السغارة دون طساسثة طظ 
أتث، وأظه أدخض ظفسه إلى طساحفى طثظغ صئض أن غظصض 
لطسقج سطى أغثي أذئاء سسضرغغظ، وعظاك ارتئاك وسثم 
وضعح بحأن سثد السغارات الاغ اجاثثطئ شغ الافةغر. 
ضما أن عظاك جعات أخرى صث تضعن طسآولئ سظ السمطغئ 
طبض تظزغط الثولئ، أو الصاسثة، أو ربما طةمعسئ بعرغئ 
غسارغئ، وعظاك شسق طةمعسئ اجمعا «السصاب البعري» 

صاطئ بئسخ السمطغات ضث الحرذئ عظا وعظاك.
الظائإ  باغاغال  صام  طظ  اآلن  المطروح  السآال  ولغج 
السام، بض السآال افعط عع طظ المسافغث طظ اغاغاله؟!، 
لصث تتثث الرئغج السغسغ شغ جظازة الظائإ السام سظ 
وسظ  الاصاضغ  درجات  تثفغش  وسظ  الظاججة،  السثالئ 
وضأن  اإلسثام،  أتضام  تظفغث  وسظ  اجابظائغئ  صعاظغظ 
طظ غصاض شغ الصاعرة وطظ غعاجط شغ جغظاء غثحى 
صعاظغظعط أو غثاف طظ تظفغث تضط اإلسثام شغه بسرسئ، 
جغاجغ  بصرار  طرععن  اإلسثام  أتضام  تظفغث  ضأن  أو 
ولغج باظاعاء درجات الاصاضغ. لصث بثأ الظزام طئاحرة 
وبسث طصاض الظائإ السام بالاخثغص سطى صاظعن الضغاظات 
اإلرعابغئ، وبسثعا بساسات صام باخفغئ بسخ خخعطه 
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الرئغج الاعظسغ: الثولئ 
جاظعار إذا تخطئ عةمات 

أخرى طحابعئ!! 

صال الرئغج الاعظسغ الئاجغ صائث السئسغ غعم  السئئ 
الماضغ، شغ ضطمئ وجععا إلى الحسإ سئر الاطفجغعن 
الرجمغ، إن «اجامرار وجعد تعثغثات غةسض الئقد شغ 
تالئ ترب طظ ظعع خاص، غاسغظ شغعا تسثغر إطضاظات 

الثولئ ضاشئ واإلجراءات القزطئ».
والعضع  المظطصئ  دول  شغ  اإلرعاب  «تمثد  أن  وذضر 
اإلصطغمغ والمثاذر التصغصغئ المتثصئ بالئقد، دشسئ إلى 

اتثاذ صرار إسقن تالئ الطعارىء».
تخطئ  إذا  جاظعار  «الثولئ  أن  طظ  السئسغ  وتثر 
عةمات أخرى طحابعئ لعةعم جعجئ». (جرغثة التغاة)

شغ  الصائمئ  الئعلغسغئ  افظزمئ  ظض  شغ   :
السالط اإلجقطغ شإن إسقن تالئ الطعارئ ق تعثف 
إلى تأطغظ افطظ لطظاس، بض إن إسقن تالئ الطعارئ 
تعثف إلى تضمغط أشعاه الظاس، وطا تطمغح السئسغ 
وغغره طظ تضام تعظج باتامال تزر تجب الاترغر 
بالطرغص  ولغج  السغاجغ  بالطرغص  غسمض  الثي 
المادي إق دلغٌض سطى ذلك. ضما أن تععغض السئسغ 
طحابعئ  عةمات  تخطئ  إن  جاظعار  الثولئ  بأن 
لعةعم جعجئ غظثرج شغ جغاق تعغؤئ الظاس ظفسغا 
الثولئ  أجعجة  به  تصعم  وتحغ  إجراء  أي  لصئعل 
ظسأل  إرعابغئ.  عةمات  تخعل  لمظع  أظعا  بثرغسئ 
خطفعط  وطظ  تعظج  تضام  ضغث  غرد  أن  تسالى  اهللا 

الثول اقجاسمارغئ إلى ظتعرعط.  

الضرغمئ:  اآلغئ  عثه  تفسغر  شغ  المفسرون  غصعل 
َغاُم َضَما ُضِاَإ  ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعا ُضِاَإ َسَطْغُضْط الخِّ
الخغام  إن  َتاَُّصعَن﴾:  َلَسطَُّضْط  َصْئِطُضْط  ِطْظ  الَِّثغَظ  َسَطى 
شرض سطى افطط السابصئ صئض بسبئ اإلجقم، ولغج 
تفسغره  شغ  الطئري  روى  شصث  الصعل،  طظ  بثسا  عثا 
َوِطْظَعاًجا﴾  ِحْرَسًئ  ِطظُضْط  َجَسْطَظا  ﴿ِلُضضٍّ  جئتاظه:  صعله 
طثاطفئ».  والحرغسئ  واتث،  صعله: «الثغظ  صاادة  سظ 
غِظ  الثِّ طَِّظ  َلُضط  ﴿َحَرَع  تسالى:  صعله  طخثاق  وعثا 
ِبِه  ْغَظا  َوخَّ َوَطا  ِإَلْغَك  َأْوَتْغَظا  َوالَِّثي  ُظعًتا  ِبِه  ى  َوخَّ َطا 
ُصعا  غَظ َوق َتَاَفرَّ ِإْبَراِعغَط َوُطعَجى َوِسغَسى َأْن َأِصغُمعا الثِّ
ٍئ رَُّجعقً  ِشغِه﴾ وصعله تسالى: ﴿َوَلَصْث َبَسْبَظا ِشغ ُضضِّ ُأطَّ
َأِن اْسُئُثوْا اهللاََّ َواْجَاِظُئعْا الطَّاُغعَت﴾. وشغ تفسغر صعله 
ًئ َواِتَثًة﴾ صال ابظ سئاس  ُاُضْط ُأطَّ تسالى: ﴿ِإنَّ َعِثِه ُأطَّ
الاغ  حرغساضط  عثه  أي  واتث،  دغظ  دغظضط  غصعل: 
بغظئ لضط ووضتئ لضط. وصال رجعل اّهللا : «ظتظ 

طساحر افظئغاء أوقد سقت دغظظا واتث».
عآقء  صال:  افظئغاء  ذضر  «لما  الصرذئغ:  تفسغر  وشغ 
ضطعط طةامسعن سطى الاعتغث؛ شافطئ عظا بمسظى الثغظ 
الثي عع اإلجقم»، إذن افظئغاء ضاشئ صثطعا بالرجالئ 
ذاتعا: تعتغث اهللا جئتاظه وإشراده بالسئعدغئ بسث ظئث 
الطعاغغئ ضاشئ طعما ضاظئ أحضالعط وخعرعط، وبعثا 
والسخعر  الثععر  سئر  تماث  المسطمغظ  شأطئ  المسظى 

لاحمض ضض طظ آطظ باهللا جئتاظه واتئع رجطه.
بغظ  افخعة  طساظغ  لاآضث  الصرآظغئ  اآلغات  جاءت  وصث 
وأطعالعط،  وأسراضعط  دطائعط  وترطئ  المسطمغظ، 
شغ  المآطظغظ  «طبض  أن  الحرغفئ  افتادغث  وبغظئ 
تعادعط وتراتمعط ضمبض الةسث العاتث إذا احاضى طظه 
سدع تثاسى له جائر الةسث بالسعر والتمى»، وضغش 
أن المرء لط غساعبص سرى اإلغمان طا لط غتإ فخغه طا 
غتإ لظفسه، ق بض جاء شغ التثغث «المآطظ لطمآطظ 

ضالئظغان، غحث بسده بسًدا»...
وطظ عظا ظةث أن الحسائر الاسئثغئ شغ اإلجقم ترخئ 
سطى تعضغث الئسث الةماسغ شغ ظفسغئ الماسئث، وطظ 
ذلك أن المخطغ غصرأ الفاتتئ شغ ضض رضسئ طظ خقته، 
ظفق ضاظئ أم شرضا، جعاء خطى شغ جماسئ أم طظفردا، 
جعرة  وشغ  طسةثه،  شغ  أم  طضائه  شغ  أم  بغاه  شغ 
الفاتتئ ظةث اآلغات الضرغمئ تساسمض ضمغر الةماسئ 
َراَط  ق المفرد ﴿ِإغَّاَك َظْسُئُث وِإغَّاَك َظْسَاِسغُظ * اعِثَظا الخِّ
الُمسَاِصغَط﴾ وشغ عثا لفائ لطمخطغ أظه دوطا ججء طظ 
جماسئ المسطمغظ سئر الجطان والمضان، وضثلك ظةث شغ 
طساظغ الخغام احاراك جمغع المسطمغظ الخائمغظ شغ 
عثه الحسغرة الاغ عغ رضظ طظ أرضان الثغظ، شدق سظ 
رضظ التب الةاطع الثي غةمع تةاج بغئ اهللا سطى خسغث 
واتث طاسربطغظ بطئاس اإلترام الثي غثغإ أي تفرصئ 
بغظعط، شق غائغظ الشظغ طظ الفصغر وق افطغر طظ الثادم 
وق وق... (أذضر طرة أظغ ضظئ شغ الترم ارتاح عظغعئ 
بسث أن اظعغئ حسغرة السمرة شصطئ أتحارك التثغث طع 
جاري الثي ضان غطئج طبطغ لئاس اإلترام شطما تسارشظا 

تئغظ لغ أظه جظرال رضظ شغ أتث الةغعش السربغئ)..
السآال عظا ضغش ظربط بغظ ضض طا جئص وطا ظسمسه 
وطظ  غاعصش،  غضاد  ق  الثي  الثطاء  تمام  سظ  وظصرأه 
ذلك تفةغر اجاعثف طسةث «جالط» شغ طثغظئ أرغتا 
برغش إدلإ، شغ أبظاء تظاول سظاخر وصادة شغ «جئعئ 
الظخرة» ذسام اإلشطار، تاى وخض افطر شغ الضعغئ إلى 
تفاغح المخطغظ سطى أبعاب المساجث بسث الافةغر الثي 

اجاعثف أتث المساجث.
شضغش تردى بظا التال تاى خار المخطغ غتسإ تسابا 
قرتغاده بغئ اهللا؟ وأغظ ترطئ دطاء المسطمغظ؟ وطظ 
أغظ أتئ عثه السصطغات المظترشئ الاغ ق تئالغ بصاض 

الظفج الترام؟
وصث جاء شغ التثغث سظ َسْئِث اهللاَِّ ْبِظ ُسَمَر، َصاَل: َرَأْغُئ 
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املئسعث افطمغ إىل الغمظ غخض 
خظساء لئتث عثظئ جثغثة 

وخض إلى خظساء المئسعث افطمغ إلى الغمظ اجماسغض 
ولث الحغت أتمث شغ طتاولئ جثغثة لطاعخِض إلى عثظئ 

إظساظغئ.
جثغثة  إظساظغئ  عثظئ  إلصرار  الماتثة  افطط  وتسسى 
شغ الغمظ بسث إسقظعا أصخى درجئ طظ تالئ الطعارئ 
اإلظساظغئ والاتثغر طظ اظعغار الصطاع الختغ شغ الئقد.

وغصعم المئسعث افطمغ بةعلئ جثغثة طا بغظ الرغاض 
لفزطئ  تض  سظ  بتباً  الظزر  وجعات  لاصرغإ  وخظساء 
الغمظغئ أو سطى افصض إصظاع أذراف الظجاع بالمعاشصئ سطى 

عثظئ غفرضعا العضع اإلظساظغ الضاربغ شغ الئقد.
وغئثو ولث الحغت أتمث أضبر تفاؤقً عثه المرة شغ إصرار 
سظ  بممبطغظ  طسصط  شغ  لصائه  بسث  خاخئ  العثظئ 
طغطغحغات التعبغ لمظاصحئ المصارح وأجاجغات العثظئ 

وآلغئ تعزغع المساسثات اإلظساظغئ. (السربغئ ظئ)
: إن جسغ المئسعث افطمغ إلى عثظئ جثغثة 
شغ الغمظ بسث اظفداض طآتمر جظغش تعل الغمظ 
بق ظاغةئ ُغسائر تظفغثا لما ترغثه أطرغضا، وطظاصدا 
لطحروط الاغ وضساعا التضعطئ الغمظغئ. شالتضعطئ 
الغمظغئ تسائر أن العثظئ السابصئ صث اجافاد التعبغعن 
طظعا شغ تبئغئ طعاصسعط، وعغ تحارط اآلن اظستاب 
صئض  والمتاشزات  المثن  طظ  التعبغئ  المغطغحغات 
المعاشصئ سطى أي عثظئ إظساظغئ، وأغدا شإظعا تسائر 
أن تطئغص التعبغغظ لطصرار ٢٢١٦ حرذا لمعاشصاعا 
الماتثة  العقغات  تسمض  بغظما  الظجاع.  تسعغئ  سطى 
سطى تفرغس الصرار المثضعر طظ طدمعظه، وعغ تثشع 
إلى  الغمظ  طحضطئ  تتعغض  شغ  افطمغ  بالمئسعث 
المثى،  ذعغطئ  عثظئ  إلى  تتااج  إظساظغئ  طحضطئ 
شاسمض طظ خقلعا سطى شرض الحروط الاغ ترغثعا.  

بصطط: حرغش زاغث*

طصاض طا غجغث سظ ١١ ألش حثص يف جعرغا  خقل الظخش افول طظ سام ٢٠١٥ التالغ

وبصئ الحئضئ السعرغئ لتصعق اإلظسان طصاض ١١١٨٩ حثخا شغ جعرغا، خقل الظخش افول طظ سام ٢٠١٥ التالغ.
وأوضح تصرغر خثر سظ الحئضئ طآخرا لتخغطئ ٦ أحعر افولى طظ السام التالغ، أن طظ بغظ الدتاغا ١٥٤٧ ذفق، 
و١٠١٤ اطرأة، و ٥٢٩ حثخاً صاطعا تتئ الاسثغإ، طعضتئ أن «صعات الظزام طسآولئ سظ ظتع ٧٧٪ طظ طةمعع 
الصاطى». وأحار تصرغر الحئضئ الاغ «تخش ظفسعا بأظعا طظزمئ تصعصغئ طساصطئ»، إلى أن تظزغط الثولئ صاض خقل 
افحعر السائ الماضغئ ١٣٥٨ حثخا، طظعط ٤١٣ طسطتاً، والئاصغ طظ المثظغغظ. طظ جاظإ آخر، لفئ الاصرغر إلى أن 
صعات الاتالش الثولغ صاطئ ١٠٢ طثظغا، طظ بغظعط ٤٥ ذفقً، شغما صاطئ وتثات تماغئ الحسإ الضردغئ، ٦٧ طثظغا، 
طظ بغظعط ١٠ أذفال، و٢ صاق تتئ الاسثغإ. وبتسإ الاصرغر، شإن شخائض المسارضئ السعرغئ المسطتئ طةامسئ، 
صاطئ خقل افحعر الـ٦ الماضغئ ٦١٢ حثخاً، طظعط ٢٥ طسطتاً، والئاصغ طثظغعن، شغما لط غامضظ الاصرغر طظ تتثغث 

الةعئ المسآولئ سظ طصاض ٢٦٨ طثظغاً، و٤٢ طسطتاً طظ إجمالغ سثد الصاطى.
: عثا عع تال المسطمغظ الغعم ساطئ وأعض جعرغا خاخئ طظ الصاض والاسثغإ والاحرغث وجائر 
افتعال المسغحغئ الخسئئ الاغ غسغحعظعا جعاء أضاظئ سطى غث الظزام أو سطى غث الفخائض الماصاتطئ شغما 
بغظعا.. وصث عان دم المسطط سطى ضض دول السالط تاى بات ق غمبض إق رصما شغ إتخائغئ سالمغئ. وصث 
وخض تال المسطمغظ طظ الاردي والععان إلى طا لط غخض إلغه طظ صئض رغط طرور افطئ بمراتض طثاطفئ. 
ولظ غاشغر تال المسطمغظ إق بسعدة خقشاعا الراحثة سطى طظعاج الظئعة. وتغظعا تتصظ الثطاء وغأطظ 

الظاس سطى أظفسعط وأسراضعط وغأطظعن سطى أتعالعط وظسأل اهللا أن غضعن ذلك صرغئا.
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طظ  السربغ  بالربغع  غسمى  طا  بعرات  حرارة  اظططصئ 
إلى  بطث  طظ  وتاظصض  البعرات  تافةر  بثأت  بط  تعظج، 
آخر، وأخئتئ تالئ افظزمئ التاضمئ شغ بقد المسطمغظ 
ضتال الشرشئ المماطؤئ بالشازات الصابطئ لقظفةار، ضض طظ 
شافةر  خشغرة  حرارة  غحسض  تترك  طظ  غثحى  شغعا 
أرجاء المضان، شصث ضاظئ أدظى حرارة شغ أي بطث ضفغطئ 
بثروج المقغغظ لطمظاداة بإجصاط الظزام. شائع تعظج 
طخر بط لغئغا شسعرغا والغمظ، وساحئ بصغئ افظزمئ شغ 
السالط اإلجقطغ أجعاء الرسإ والعطع، ضض غظازر دوره 

وغاربص، ولط غسث أتث بمظأى سظ رغاح الاشغغر.
لصث أغصزئ بعرة تعظج شغ افطئ اإلجقطغئ إرادة الاشغغر 
الضاطظئ، وأدرضئ افطئ بسثعا أظعا صادرة إن تترضئ- 
سطى الاثطص طظ صغعد الثل والثدعع لفظزمئ الرابدئ 
سطى خثرعا، شاعلث حسعر جماسغ سارم لثى الحسعب 
بالاعغآ لطاشغغر، شضاظئ تالئ الظاس ضما عغ افظزمئ 
طسافجة تارصإ ترضات افظزمئ لاةث لعا شرخئ لابعر، 
وتظفغج  الحسعب،  اجارضاء  تتاول  افظزمئ  شةسطئ 
تالئ الدشط الاغ تسغحعا، وتصثغط الاظازقت وافسطغات 
باقخاراق  الةماسغئ  الاترضات  وإدارة  الحضطغئ،  والمظح 
والاعجغه تارة، أو بالصمع والئطح والصاض والاثطغر تارة 

أخرى.
أبرز  عع  السربغ  الربغع  بعرات  شغ  المفاجأة  سظخر  إن 
سظاخر عثه البعرات، وعع السئإ الفاسض بحضض رئغسغ 
لسرسئ اظاحارعا أول افطر، شطط تضظ دوائر خظع الصرار 
شغ الشرب الضاشر تاعصع أن غتثث طا تثث شغ عثا العصئ 
وبعثه السرسئ وبعثا اقظاحار، سطى الرغط طظ أن ضبغرا 
طظ الثراجات الشربغئ أحارت جابصا إلى اتامال وصعع 
ورؤى  طحارغع  وجثت  وصث  السربغ،  السالط  شغ  بعرات 
أن  إق  غربغغظ  جغاجغغظ  لثى  الفعضى  خظاسئ  تعل 
عثا ضطه لط غجد سظ ضعظه بتباً لعاصع حسعب المظطصئ 
وصابطغاعا لقظفةار، ضتال طظ غصعل بأن طظطصئ طا شغعا 
صابطغئ تثوث زقزل، ولضظه ق غساطغع أن غاعصع طعسث 
تثوبه أو آباره. لثلك ضان وصع عثه البعرات سطى دول 
الشرب الضاشر وسمقئعط خادطا، طما أظعر شغ أصعالعط 
وتترضاتعط اقضطراب والاثئط بادئ افطر، بط طا لئبعا 

أن الاصطعا أظفاجعط وأجمسعا ضغثعط وبثأوا غمضرون.
وسطى الرغط طظ ذلك شإن طث الاترك الةارف لطحسعب 
وصث  أبثا،  وجعه  شغ  غصش  أن  أتث  غساطغع  ق  البائرة 
ترضجت المطالإ الحسئغئ شغ طصعلئ واتثة ضاظئ عغ 
ضالعصعد لطبعرة (الحسإ غرغث إجصاط الظزام)، وضان عثا 
الحسار عع الثي غطعإ المحاسر وغثضغ التماس، شسارت 
الةمعع ضالمعج العادر، شطماذا إذن وطع ضض تطك الطاصئ 
الضئغرة الاغ تفةرت، والثاشسغئ السزغمئ الاغ تعلثت 
تثث طا تثث طظ اظاضاجات شغ الئقد الاغ وصسئ شغعا 

بعرات؟
طظ الممضظ إجمال أجئاب عثه اقظاضاجات بأطعر أعمعا:

ضتالئ طظ العغاج السام طظ غغر  ١. أن البعرات بثأت 
تثطغط طسئص، شصث ظعر سطغعا اقرتةالغئ والسفعغئ، 
وضاظئ تسغر ضالمعج الةارف، بسعاذش طحتعظئ، طظ غغر 
أن غضعن لعا غاغئ واضتئ جعى إجصاط الظزام، أطا طا 
بسث إجصاط الظزام، شطط غضظ شغ التسئان، ولط تضظ 
الرؤغئ واضتئ، ولط غضظ الئثغض المططعب ظاعرا، تاى 
شضرة الظزام الثي غراد إجصاذه لط تضظ طئطعرة، وضاظئ 
سائمئ تثور تعل حثص التاضط والمصربغظ طظه، وعثا 
العضع جسض طحاسر الةماعغر وداشسغاعط تفار بمةرد 
جصعط التاضط، ضما طضظئ عثه الدئابغئ لفظزمئ طظ 
تشغغر جطثعا وتئثغض العجعه، والثروج طظ باب لطثخعل 

طظ الئاب الثطفغ.
٢. وجعد شراغ شغ صغادة الةماعغر البائرة، شصث ضاظئ 
تسغر بق رأس طثبر أو صائث طسغر، طما أتاح لترضات 
رضعب  افظزمئ  رتط  طظ  الماعلثة  المسارضئ  طظ 
المعجئ وطتاولئ صغادة الةماعغر، باإلضاشئ إلى جعات 
طظ افظزمئ الصائمئ بّثلئ جطثعا واظثجئ شغ البعرات 
أطضظ  الختغح  العسغ  غغاب  وبسئإ  لئعجعا،  ولئسئ 
لعآقء جمغسا طظ رضعب المعجئ وإدارتعا ظعسا طا شغ 

طسزط التاقت.
٣. تثخض الشرب الضاشر وجرسئ تثارضه لظفعذه، وتةاوبه 

طع تالئ البعرة الصائمئ بأطعر سثة طظعا:
افجاجغئ،  السمغطئ  افظزمئ  بظغئ  سطى  المتاشزئ   •
ترص  ضما  شثاء،  ضضئح  التاضط  بحثص  والثشع 
سطى تظتغئ طآجسات التضط الفسطغئ طظ وجه البعرة، 
شالةغح وأجعجة المثابرات والصداء، والعجط السغاجغ 
وشغ  تعظج  شغ  بالبعرة  غاأبر  لط  بمةمطه  واإلسقطغ 
ضما  وشاسطغاعا  طخر بض بصغئ عثه افجعجة بظفعذعا 
عغ وتعلئ عغ إدارة افزطئ، وضمظئ أن شراغ ضرجغ 

الرئاجئ حضطغ طتخ.
وطثاراتعا،  البعرة  لمعاضئئ  وأذظابه  بسمقئه  الثشع   •
طظ  وتطمغسعط  إبرازعط  وطتاولئ  رضابعا،  شغ  والسغر 
سطغعط  لغسعض  به،  المرتئطئ  اإلسقم  وجائض  خقل 

اإلطساك بجطام البعرة واقلافاف سطغعا.
• ذرح الئثغض الفضري والاروغب لمفاعغط الشرب شغ التضط 
والتغاة، ضالثغمصراذغئ والثولئ المثظغئ والمتاشزئ سطى 
لعثه  ضئغر  زخط  ظعر  وصث  السططئ،  وتثاول  الترغات 
المفاعغط شغ وجائض اإلسقم وتط الاروغب لعا شغ طصابض 
افظزمئ  تمارجه  الثي  والاسطط  والزطط  اقجائثاد 
باسائارعا  البعار  أجظثة  سطى  شرضعا  وطتاولئ  الصائمئ، 
عغ المطالإ البعرغئ، وشغ ظض الفراغ الفضري والادطغض 
اإلسقطغ راجئ عثه افشضار شغ البعرات وأخئتئ طططئا 
لعا، وق بث عظا طظ اجابظاء بعرة الحام فظعا تالئ طثاطفئ 
سظ بصغئ البعرات. وطما جاعط شغ عثا اقظتراف الفضري 
لعثه  «المساثل»  اإلجقم  بترضات  غسمى  طا  تئظغ 
الحرسغئ  وإضفاء  لعا  بالاروغب  والمساعمئ  المفاعغط 
سطغعا، شضان لفسطعا عثا افبر الصاتض فن الحسعب وضسئ 
بصاعا بحضض إجمالغ بعثه الترضات لبصاعا باإلجقم 
الثي عع دغظعا وسصغثتعا، شاةرسئ السط طظ غث طظ 

غفارض به أن غضعن ذئغئعا!
• اجاشقل البعرات وتةغغرعا شغ الخراع سطى الظفعذ بغظ 
المساسمرغظ، شالبعرة الطغئغئ تتعلئ إلى جاتئ لطخراع 
بغظ برغطاظغا وطسعا أوروبا وبغظ أطرغضا الاغ لط غضظ 
خالخا  شغعا  الظفعذ  ضان  إذ  لغئغا  شغ  صثم  طعذأ  لعا 
فوروبا، شآل تال البعار أو أضبرعط إلى أن غضعظعا أدوات 
لعثا الخراع ظاغةئ سثم العسغ السغاجغ، وضثلك التال 
شغ الغمظ السسغث الثي لط غسث جسغثا بسئإ الخراع 

سطغه بغظ برغطاظغا وأطرغضا طظ خقل السمقء وافذظاب.
الضاشر  الشرب  طآاطرات  ضاظئ  وإن  الظصاط  أبرز  عثه 
تث  سظث  تصش  وق  وطاحسئئ  ضبغرة  الثئغبئ  وأجالغئه 
المثضعر آظفا. ولضظ ضغش غضعن الاشغغر وبماذا غضعن؟ 

وعض المططعب تشغغر أي تشغغر؟
اظصقبا  التالغئ  افوضاع  غصطإ  تشغغر  عع  المططعب  إن 
جثرغا غسغث لفطئ اإلجقطغئ طضاظاعا وسجعا وضراطاعا 
الاغ شصثتعا بسث أن ضاظئ جغثة الثظغا وعغ ترظع لفخرة 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  ربعا  رضعان  لظغض 

. الظئعة تزطعا راغئ الرجعل
وعثا الاشغغر المظحعد ق غضعن إق «بالطرغصئ ظفسعا الاغ 
بّطس الرجعل  رجالئ اإلجقم بعا، بإغةاد ضاطٍئ صائمئ سطى 
اإلجقم ولغج غغر، وطظ َبطَّ تفاسُطعا طع افطئ وذطُإ 
ظخرِة أعض الصعة شغعا، وأن تسامرَّ سطغعا تاى غظخَرعا 
اهللا جئتاظه وتسالى وتصغَط تضَط اإلجقم ودولَئ اإلجقم. 
طظ  افطُئ  تظعُخ  وتثه  وبعثا  افطر،  خقح  عع  عثا 
جصعذعا، وتصعُم طظ ضئعتعا، وتسعد جغرَتعا السابصئ، 
خقشًئ راحثًة، تطئُص اإلجقم شغ الثاخض وتتمُطه لطسالط 

بالثسعِة والةعاد».
وعثه الضاطئ طعجعدة شسق، وعغ تسسى بضض ذاصاتعا 
جار  الاغ  ظفسعا  بالطرغصئ  الظئعة  طظعاج  سطى  جائرة 
شضرة  غغرعا  إلى  تثالفعا  ولط  سظعا  تتث  لط    سطغعا 
وذرغصئ، شما سطى افطئ جعى أن تاةاوب طسعا وتسطغعا 
صغادتعا شصث جربئ أطاظا وُجّرب سطغعا، واظصادت لمظ 
أضطععا الطرغص وجاروا بعا شغ طااعات الدغاع، أشما 
آن لعا أن تسطغ صغادعا لطرائث الثي ق غضثب أعطه وصث 

اجائان خثق رأغه وإخقخه الثالص.
عثا عع الطرغص المعخض لطاشغغر المظحعد؛ وعع جغر افطئ 
وتةاوبعا طع تجب الاترغر لغصعدعا بأعض الصعة شغعا تاى 
غسعد لعا جططاظعا وغسعد لعا سجعا وطةثعا وطظساعا شغ 

 ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
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تئطس دغعن الغعظان تعالغ ٣٢٣ ططغار غعرو طظعا ٦٠٪ بصطط: سئث اهللا المتمعد
الظصث  لخظثوق  و١٠٪  ططغارًا)   ١٩٤) الغعرو  لمظطصئ 
الثولغ (٣٢,٣ ططغارًا) و ٦٪ لطئظك المرضجي افوروبغ. وصث 
أدت افزطئ المالغئ الاغ سخفئ بالسالط طظث سام ٢٠٠٨ 
طظعا  السالط  شغ  الثول  طظ  سثغث  اصاخاد  تثععر  إلى 
الغعظان وإجئاظغا وإغطالغا طا أدى إلى سةج عثه الثول 
سظ جثاد الثغعن المارتئئ سطغعا، وضاظئ الغعظان طظ 
أضبر الثول الماأبرة بافزطئ وأبسادعا. وخدسئ الغعظان 
طظث جظغظ سثغثة إلى براطب إظصاذ طظ صئض الثائظغظ 
شغ أوروبا خاخئ ألماظغا. وصث اظاعى طعسث آخر برظاطب 
ترطان  إلى  أدى  طا   ٢٠١٥/٦/٣٠ البقباء  غعم  إظصاذ 
الغعظان طظ ططغارات الغعروعات طظ تسابعا شغ الئظعك 
افوروبغئ، وسةجت سظ جثاد ١,٥ ططغار غعرو لخظثوق 
الظصث الثولغ. ووخطئ المفاوضات طع اقتتاد افوروبغ 
الثي تسغطر سطى طالغاه ألماظغا إلى ذرغص طسثود تغث 
وضسئ ألماظغا حروذا صاجغئ طظ أجض اجامرار برظاطب 
أن  اإلظصاذ  برظاطب  حروط  أعط  وطظ  لطغعظان.  اإلظصاذ 
ترشع الغعظان ضرغئئ المئغسات بظسئئ ٣٠٪ والاغ ضاظئ 
صث جمتئ بعا ألماظغا شغ السابص، وأن غاط إلشاء دسط 
سام  تطعل  طع  الغعظان  شغ  شصغر   ٢٠٠،٠٠٠ طظ  أضبر 
٢٠٢٠، وأن  تثفخ الغعظان ظفصات الثشاع بمصثار ٤٠٠ 
ططغعن غعرو بثق طظ ٦٠٠ ططغعن ضما ترغث الغعظان. 
وصث سطص أتث المسآولغظ افوروبغغظ صائق إن الغعظان 
طعما سمطئ طظ تصحش وزغادة ضرائإ شسائصى غغر 
صادرة سطى العشاء بالاجاطاتعا المالغئ، وجاشرق شغ بتر 
طظ الفصر أضئر. وردا سطى حروط اقتتاد افوروبغ صررت 
الغعظان أن تةري تخعغاا سطى رشخ أو صئعل الحروط 
افوروبغئ لقظصاذ، وصث خعت الحسإ الغعظاظغ بظسئئ 
٦١٪ بصعله «ق» لطحروط افوروبغئ لقظصاذ. وصث تئاغظئ 
ردود الفسض تعل عثا الصرار الغعظاظغ. شئغظما أسطظ رئغج 
وزراء الغعظان تسئراس أن الاخعغئ ضان لخالح ضراطئ 
الحسإ الغعظاظغ، بغظما صال ظائإ المساحارة افلماظغئ 
جصمار جئرائغض «أن تسئراس صث صاد بقده إلى الحصاء 
الاغ  الةسعر  عثم  صث  تسئراس  وأن  افطض،  وشصثان 
تمضظ طظ العخعل إلى تض وجط، وأن إظصاذ الغعظان 
أخئح خسئا لطشاغئ». وسّطص وزغر المالغئ اإلجئاظغ الثي 
غثحى أن تاسرض بقده لظفج افزطئ صائق: «اظاخرت 

دغمصراذغئ الغعظان».
اقصاخاد  وزغر  خرح  شصث  افزطئ  عثه  تئسات  سظ  أطا 
لغج  وأظه  تسامر  أن  بث  ق  المفاوضات  أن  الفرظسغ 
وزغر  خرح  المصابض  شغ  ضاطض.  حسإ  جتص  بمصثورظا 
طشادرة  الغعظان  سطى  غاعجإ  صث  أظه  افلماظغ  المالغئ 
المظطصئ افوروبغئ ولع طآصاا. وطظ العاضح أن ألماظغا 
عغ أضبر الثول افوروبغئ تحثدا بالظسئئ لطغعظان، وأن 
الغعظان ضثلك تثحى طظ شصثان جغادتعا سطى ضبغر طظ 
طصثراتعا المالغئ واقصاخادغئ لخالح الئظعك والحرضات 
الثي  الاسطغص  افطر  عثا  شغ  طا  أذرف  ولسض  افلماظغئ. 
سطى  الئطثغظ  بغظ  تظاشج  سظ    BBC طتطئ ظحرته 
جصراط  أطبال  الغعظان  شقجفئ  بغظ  الفطسفغ  الخسغث 

وشقجفئ ألماظغا أطبال عغةض وضارل طارضج!
افغام  خقل  الغعظاظغئ  افزطئ  تافاصط  أن  الماعصع  وطظ 

سطى  اإلظفاق  سظ  ساججة  الئظعك  جائصى  تغث  الصادطئ 
المحارغع واصاخار الستإ طظ الئظعك سطى افطعر الطارئئ 
شصط واإلظفاق الةغئغ الئسغط. طا جغآبر بحضض ضئغر 
سطى تغاة الظاس شغ الغعظان ضما وخفه بسخ الغعظاظغغظ 

بأظه «عار طةثون»ı تصغصغ غظثر بظعاغئ الغعظان.
والتصغصئ أن المعضعع لغج عع بصاء أو خروج الغعظان 
طظ اقتتاد افوروبغ. إذ إن الثغعن الاغ طظتئ لطغعظان 
اآلن  تمظح  الاغ  الثغعن  عغ  ضما  الثائظغظ  صئض  طظ 
لضبغر طظ الثول، غسطط ضض ذي بخغرة أن عثه الثول 
جاخض غعطا طا إلى درجئ السةج سظ جثاد تاى شعائث 
الثغعن وخثطاعا. وإن ضاظئ الغعظان صث أسطظئ سةجعا 
سظ السثاد وسثم رضعخعا لحروط الثائظغظ، شإن دوق 
أخرى جاطتصعا شغ ظفج المظطصئ طبض إجئاظغا وصئرص 
وإغطالغا وروطاظغا وغغرعا. شالمحضطئ التصغصغئ الاغ سطى 
الحسعب أن تثرضعا عغ افظزمئ المالغئ شغ السالط الاغ 
باتئ تسغح سطى صروض ربعغئ طظ صئض الئظعك السالمغئ 
والاغ ق تظفك تصثم الصروض وتتخث الفعائث الربعغئ 
السةج  ظصطئ  إلى  الدتغئ  أوخطئ  إذا  تاى  باجامرار 
اظصّدئ سطغعا لاظعإ طا تئصى لثغعا طظ بروات وتسطإ 
طا لثغعا طظ إرادة. وإن ضاظئ الغعظان صث خعتئ الغعم 
سطى رشخ حروط الئظعك الثائظئ شإظعا ضثلك تخعت 
إطا  المطروتئ  شالثغارات  طثصع.  شصر  شغ  السغح  سطى 
بصئدئ  المعت  وإطا  المسمعطئ  الئظك  غظئ  بسضِّ المعت 
الفصر المحآوطئ. شئصاء الغعظان شغ طظطصئ الغعرو غسظغ 
طصثرات  ورعظ  والاصحش  والزطط  المآجغ  طظ  طجغثا 
الغعظان لطئظعك افلماظغئ وبغسعا بالمجاد. وخروج الغعظان 
الاغ  الصروض  طظ  تترم  أن  غسظغ  الغعرو  طظطصئ  طظ 

اساادت سطغعا لاسغح غعطا بغعم. أطران أتقعما طر!
وعثا العاصع الثي تسغحه الغعظان الغعم طا عع إق تةسغث 
لمحضطئ سمغصئ الةثور تسعد إلى تتضط الظزام الرأجمالغ 
بعتحغئ أظغابعا الئظعك الةحسئ، وجمعطعا الربا الصاتض. 
وطا سئر سظه الغعظاظغعن بعخفعط لطمرتطئ الصادطئ بأظعا 
«عار طةثون» أي ظعاغئ تامغئ، تظطئص سطى ضبغر طظ 
الثول وتاى سطى أضبرعا صعة وسظفعاظا طبض أطرغضا الاغ 
بطشئ دغعظعا أضبر طظ ١٨ ترلغعن دوقر، وبثأت تصارب 
بحضض طاسارع طظ العخعل إلى ظصطئ السةج سظ جثاد 
شعائث الثغعن. تغظعا تضعن الظعاغئ المثطرة. وطا تخض 
وخرف  اإلصراض  سظ  الئظعك  تعصش  طظ  الغعظان  شغ 
افطعال صادم ق طتالئ لغج شغ إجئاظغا شتسإ بض شغ 
أطرغضا ظفسعا الاغ أذاصئ السالط وغقت ظزاطعا المالغ 
وغربغ  الربا  اهللا  ﴿غمتص  السزغط  اهللا  وخثق  الةائر. 

 ﴾الخثصات
«أر  غسمغعا  والئسخ  سئرغئ،  «عرطةثون»  ıضطمئ 
طةثون».. وعغ طضعظئ طظ طصطسغظ: «عر» بمسظى 
وبتسإ  شطسطغظ،  بأرض  واد  عع  و»طةثون»  جئض، 
شغ  تصعل  شإظعا  عالسض»،  افطرغضغئ «جرغج  الضاتئئ 
ضمسغتغغظ  ظآطظ  إظظا  والسغاجئ»:  «الظئعءة  ضاابعا 
ُتثسى  بمسرضئ  غظاعغ  جعف  اإلظساظغئ  تارغت  أن 
بسعدة  ُتَاّعج  جعف  المسرضئ  عثه  وأن  «أرطةثون»، 
المسغح.. وخقخئ طثلعلعا سظث طظ غآطظ بعصعع تطك 

المسرضئ بأظعا جاضعن طسرضئ طثطرة.

أزطئ الغعظان: أزطئ طال أم وجعد؟;
بصطط: د. طتمث ططضاوي
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بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

ظزرات جغاجغئ

طا زالئ جعلئ التعارات والطصاءات بغظ افذراف الماظازسئ 
طظث  اظططصئ  والاغ  اآلن،  تث  إلى  طاعاخطئ  لغئغا  شغ 
شغ  التاخطئ  الطصاءات  أبرزعا  وضان  أحعر  بدسئ 
الخثغرات - المشرب برساغئ بسبئ افطط الماتثة لطثسط 
إخثار  الخثغرات  جعقت  تخغطئ  وضاظئ  لغئغا.  شغ 
افجئعع  سرضعا  تط  آخرعا  اتفاق  طسعدات  خمج 

الماضغ.
العذظغ  المآتمر  طصاذسئ  حعثت  الةعلئ  عثه  أن  إق 
السام شغ الساخمئ ذرابطج تغث صرر تأجغض الثعاب 
إلى طثغظئ الخثغرات، وصال «المآتمر العذظغ السام» 
إن طسعدة اقتفاق السغاجغ الرابسئ الاغ صثطاعا بسبئ 
الةععرغئ»  الاسثغقت  تادمظ  «لط  الماتثة  افطط 
الاغ صثطعا، لضظه أضث اجامراره شغ الاحاور إلى جطسئ 

افجئعع المصئض.
عثا وصث أخثر المفاوضعن الطغئغعن التاضرون بمثغظئ 
المآتمر  وشث  شغه  ذالئعا  طحارضا  بغاظا  الخثغرات 
افغام  شغ  المشرب  إلى  بالسعدة  الطغئغ  السام  العذظغ 
الثي  السغاجغ  اقتفاق  سطى  لطاعصغع  المصئطئ  الصطغطئ 
جغآدي إلى تحضغض تضعطئ تعاشص وذظغ، وأشاد الئغان 
أظه «صئض الحروع شغ الاعصغع بافترف افولى سطى عثا 
اقتفاق شغ افغام الصطغطئ الصادطئ شغ طثغظئ الخثغرات 
المشربغئ، شإن الثسعة طفاعتئ إلخعتظا (شغ إحارة إلى 
المآتمر العذظغ السام) لقلاتاق بعثا اقجاماع، وتعلغ 
دور طعط شغ السمطغئ السغاجغئ، وضطظا أطض بأن غضعن 
صرارعط شغ افغام الصطغطئ الصادطئ إغةابغا». ووّصع طمبطع 
المظتض  ذئرق  برلمان  وشث  (وعط  التاضرة  العشعد 
والمفاوضعن المساصطعن) سطى الئغان المحارك بتدعر 

المئسعث افطمغ إلى لغئغا برظاردغظع لغعن.

ولضظ طظ جعئ أخرى، أسطظ طةطج الظعاب الطغئغ أظه 
ألجم شرغصه شغ طفاوضات السقم، بسثم الاعصغع سطى 
المسعدة افخغرة الاغ صثطاعا الئسبئ افطمغئ، طآضًثا 
أظه ق غتص لممبطغ المةطج أن غعصسعا سطى أي اتفاق 
تسإ الصرار الخادر سظه، وأن دورعط غظتخر شغ ظصض 
التعار،  شغ  والمساعمئ  المةطج  وصرارات  الاعخغات 
وشص بعابئ الئرلمان وصراراته. وأضث المةطج شغ بغان 
أخثره، الةمسئ ٠٣ تمعز/غعلغع ٢٠١٥، أظه غامسك 
الثجاعري  اإلسقن  وشص  افخغض  بتصه  أجماه  بما 
باخاغار رئغج تضعطئ العشاق العذظغئ المصئطئ. وصال 
شرج بععاحط، الماتثث الرجمغ لمةطج الظعاب، شغ 
وشث  سطى  إظه «غاسغظ  الةمسئ،  سصثه،  ختفغ  طآتمر 
تالئ  شغ  إق  الاعصغع  سثم  المشرب  تعار  إلى  المةطج 
أصرعا  الاغ  الرابسئ،  المسعدة  سطى  الاسثغقت  صئعل 
سطى  غططع  طدغًفا أن «المةطج لط  ظعاب الئرلمان»، 

ضض المطتصات بالمسعدة الاغ أصرعا المةامسعن..».
وشغ تخرغح لرئغج العزراء سئث اهللا البظغ صال شغه إن 
سمطغئ التعار الاغ ترساعا افطط الماتثة شغ لغئغا صث 
تسامر تاى حعر ضاظعن افول/دغسمئر المصئض، وربما 
تماث أضبر طظ ذلك، طاعصًسا أن غاسئإ المآتمر العذظغ 

السام المظاعغئ وقغاه شغ سرصطئ التعار.
المدغ  سطى  الماظازسئ  الةعات  طظ  الاردد  عثا  ضض 
صثطا ظتع الصئعل بمصارتات افطط الماتثة غثل بحضض 
واضح سطى شحض عثه الةعقت وأظعا طتاوقت غائسئ 
لطثروج طظ افزطئ الطغئغئ، وتثل ضثلك سطى أن افذراف 
الماظازسئ تصغصئ (أطرغضا وبرغطاظغا) طا زالئ لط تخض 
إلى اتفاق غرضغ الطرشغظ وطا زالئ ضض طظعما تتاول 

 الدشط طظ جعاعا لفرض رؤغاعا شغ المظطصئ



 السثد ٣٣    ٣افربساء ٢١ طظ رطدان ١٤٣٦ عـ/ المعاشص ٨ تمعز/غعلغع  ٢٠١٥ طـ

جماسئ  صغادات  طظ   ١٣ بصاض  صام  سظثطا  السغاجغغظ 
أظعط  طثسغا  أضاعبر،  طثغظئ ٦  شغ  المسطمغظ  اإلخعان 
صاطعا بالاخثي لطصعات الاغ تاخرتعط، والشرغإ أظعط 
طاتعا جمغسا ولط غاط إخابئ ولع سظخر واتث طظ الصعات 
المعاجمئ، طما غآضث رواغئ جماسئ اإلخعان الاغ تاعط 
السططئ باخفغئ تطك الصغادات بسث اساصالعط وتةمغسعط 

شغ طضان واتث لاصعم بصاطعط بثم بارد.
صث غصعل بسخ المراصئغظ والمتططغظ أن السغسغ صث 
شحض شحق ذرغسا شغ إتثاث اجاصرار أطظغ، أو اظاساش 
اصاخادي، وغأتعظك بالضبغر طظ الحعاعث والثقئض سطى 
صعلعط عثا، ولضظ عثا الضقم ربما غضعن ختغتا لع ضان 
عثا بالفسض عع طا غظحثه السغسغ وظزاطه، لضظ العاصع 
غآضث خقف ذلك وضأن طا غةري الغعم شغ العاصع المخري 
عع سغظ طا غرغثه السغسغ لعثا الئطث. شفغ الفارة الاغ 
ظزام  شحض  وبرغط   ٢٠١٣ تجغران/غعظغع   ٣٠ جئصئ 
طتمث طرجغ سطى ضض افخسثة اقصاخادغئ والسغاجغئ 
وق  جغاجغئ  اغاغاقت  ظرى  ظضظ  لط  أظظا  إق  وافطظغئ، 
سمطغات سسضرغئ ظعسغئ ضث الةغح المخري باجابظاء 
سمطغئ رشح افولى، ورغط أن السغسغ صث صال شغ أتث 
الطصاءات المخعرة طع بسخ الصادة والدئاط أن الاساطض 
افطظغ شغ جغظاء ق غظفع، طع أظه طظ السععلئ بمضان 
دضعا  بط  وطظ  زوغث  ضالحغت  بأضمطعا  طظاذص  إخقء 
بالمثشسغئ، ولضظ عثا جغسئإ بأرا ضث الةغح طظ صئض 
افعالغ شغ جغظاء، بالرغط طظ ذلك شصث ظفث السغسغ 
ضض طا تثر طظه، بض تةاوزه بإخقء غضاد غضعن ضاطق 
لمثغظئ رشح، طما غعشر تاضظئ حسئغئ لطةماسات الصاالغئ 
شغ جغظاء الاغ جغظدط لعا ضض حاب شصث بغاه أو سجغجا 
سطغه دون جرغرة صام بعا جعى أن الظزام غسمض بضض طا 
لثغه طظ صعة لتماغئ أطظ ضغان غععد سثو الظاس افول 
شغ طخر ضطعا وشغ جغظاء سطى وجه الثخعص. وعآقء 
حئابا  غصاتطعن  أظعط  غفعمعن  ق  الةثد  المظدمعن 
طخرغا لط غثعإ لعط باخاغاره، بض بأواطر طظ صغادته، 
وضاظئ الظاغةئ أن الحئاب المةظثغظ بثأوا غحسرون بأن 
لعط عط أغدا بأرا سظث أعض جغظاء... عثه طأجاة تصغصغئ، 
وعغ أحئه بالمأجاة «الاراجغثغا» الغعظاظغئ سظثطا غاصاتض 
افبطال فجئاب غغر طصظسئ، لضظ ذالما بثأ الصاال ودارت 
ترى  غا  شمظ  دواشسه.  سظ  لطسآال  طةال  شق  سةطاه 

تامئ : عض تاةه طخر ظتع السصعط شغ ععة جتغصئ؟!!! 

وألماظغا؛ شصث خرح وزغر خارجغئ شرظسا لعران شابغعس 
غظى  ق  حروط  بقبئ  غعم ٢٠١٥/٦/٢٧: «عظاك  صائق 
سظعا لاتصغص ذلك (اقتفاق) عغ الاصغغث الثائط لصثرة 
سطى  الخارم  والافاغح  والاطعغر،  افبتاث  سطى  إغران 
المعاصع بما شغعا السسضرغئ إذا اصادئ الدرورة، وإسادة 

شرض السصعبات تطصائغا إذا اظاعضئ إغران الاجاطاتعا».
غعم  عاطعظث  شغطغإ  برغطاظغا  خارجغئ  وزغر  وصال 
طا  سطى  تساوم  لظ  الشربغئ  الصعى  «إن   :٢٠١٥/٦/٢٢
جماعا الثطعط التمراء، وطظعا الاتصص طظ الاجام إغران 
باسعثاتعا الاعخض إلى اتفاق ظعائغ غصغث أظحطئ ذعران 

الظعوغئ طصابض رشع تثرغةغ لطسصعبات سظعا».
حااغظماغر  شالار  شراظك  ألماظغا  خارجغئ  وزغر  وصال 
لمظاصحئ  اإلغراظغعن  غاترك  أن  «آطض   :٢٠١٥/٦/٢٢

الظصاط التاجمئ» أي الحروط المثضعرة.
طسارضئ  طظ  اقجافادة  تاولعا  افوروبغغظ  أن  شظرى 
الضعظشرس افطرغضغ شعضسعا حروذا تادمظ حروذه 

وزغادة تاى غزعر أن لعط طعصفا دولغا طآبرا.
وأطا روجغا شصث خرح طمبطعا شغ المتادبات ظائإ وزغر 
الثارجغئ جغرغغ رغابضعف غعم ٢٠١٥/٧/٢ صائق «إن 
العبغصئ الاغ غسمض سطغعا ذرشا الافاوض جاعجة بظسئئ 
٩١٪». وأحاد بجغارة طثغر العضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ 
غعضغا أطاظع لطعران وصال إظعا غمضظ أن تةطإ المجغث 
طظ  اقتفاق  تآغث  شروجغا  لطمفاوضات».  العضعح  طظ 
دون أن تحارط حروذا وق ظراعا تصش شغ وجه الحروط 

المطروتئ.. وضثلك طعصش الخغظ.
وصث ذضر تصرغر العضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ الحعري 
غاز  طظ  إغران  طثجون  إن   ٢٠١٥/٧/١ غعم  خثر 
الغعراظغعم طظثفخ الاثخغإ ٥٪ اظثفخ إلى أصض طظ 
المساعى المططعب بمعجإ اقتفاق الظعوي المآصئ الثي 
أبرطاه سام ٢٠١٣ طع الثول السئ. أي أن إغران تظازلئ 
أضبر طما ذطإ طظعا، لابئئ أظعا جاظفث ضض المططعب 

طظعا تسإ اقتفاق.
وصال المثغر السام لطعضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ غعضغا 
والاصى  غعم ٢٠١٥/٧/٢  إغران  بجغارة  صام  الثي  أطاظع 
الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ وتتثث سظ تفعط «شغ 
ظض تساون إغران أرى أن بإطضاظظا إخثار تصرغر بتطعل 
الماسطصئ  المسائض  تعضغح  تصغغط  بحأن  السام  ظعاغئ 
إغران  أن  ذلك  شمسظى  المتامطئ».  السسضرغئ  بافبساد 
اجاسثت لطصئعل بالحروط افطرغضغئ. ولضظ غعضغا أطاظع 
لط غاطرق لطحروط افوروبغئ الجائثة، شضأن أطرغضا لط 

تائظاعا ولط تفرضعا سطى إغران.
دبطعطاجغغظ  سظ   ٢٠١٥/٧/٤ شغ  روغارز  ظصطئ  وصث 
طصربغظ طظ المتادبات إن إجابئ افجؤطئ السالصئ الاغ 
المتامطئ  السسضرغئ  افبساد  بحأن  العضالئ  ذرتاعا 
لفبتاث اإلغراظغئ الظعوغئ السابصئ جغضعن حرذا لاثفغش 
والصعى  إغران  ظةتئ  إذا  ذعران  سظ  السصعبات  بسخ 
الطاصئ  شعضالئ  ظعوي.  اتفاق  إبرام  شغ  السئ  السالمغئ 
الثولغئ تئظئ الحروط الثي شرضعا الضعظشرس افطرغضغ 

سطى إدارة بقده وبثأت تطالإ إغران باطئغاه.
وصال جعاد ظرغش غعم ٢٠١٥/٧/٣: «إظظا طساسثون لفاح 
آشاق جثغثة لمعاجعئ الاتثغات الضئغرة والمحارضئ. إن 
الاعثغث المحارك الغعم عع تخاسث الثطر لطاطرف السظغش 
والعمةغئ». أي أن إغران تزعر تفاسطعا طع الصعى الشربغئ، 
لاصعل بسئارات ضمظغئ أظظا طعاشصعن سطى حروذضط ولضظ 
ارشسعا سظا السصعبات لظسغر طسا ضث الاعثغث المحارك 
طظ صئض الراشدغظ لطعغمظئ الشربغئ والمطالئغظ بالاترر 
طظ عثه العغمظئ وسعدة جغادة اإلجقم طاةسثا شغ 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والثي غسئر سظه غربغا 

بالاطرف واإلرعاب.
طئثئغئ،  دولئ  لغسئ  إغران  أن  غبئئ  ذلك  ضض  إن 
وصاسثتعا الحسئغئ ضسغفئ ق تاتمض السصعبات، وتثاف 
شغسصطه  الظزام  وجه  شغ  الحسإ  غظافخ  أن  طظ 
وغسصط رطعزه الثغظ غسمطعن سطى تتصغص طخالتعط، 
شصث أحار الرئغج اإلغراظغ إلى ذلك غعم ٢٠١٥/٦/٢٣ 
تتصغص  شغ  أبثا  تظةح  لط  السصعبات  تطك  «إن  صائق: 
افعثاف الاغ شرضئ طظ أجطعا، إق أظعا ضاظئ طآبرة 
تغث تسئئئ شغ طحاضض ضبغرة شغ المةامع اإلغراظغ». 
ولثلك صثطعا الاظازقت العائطئ شغ جئغض رشع السصعبات 
جئغض  شغ  غعم  أول  طظ  أطرغضا  طع  لطسغر  واجاسثوا 
تماغئ الظزام وتتصغص أعثاشه الصعطغئ شغ المظطصئ، 
وصث سمثوا إلى تأجغج الترس البعري لتماغئ الظزام 
الةمععري والصائمغظ سطغه طظ الحسإ، ولط غامضظعا 
طظ جسض الحسإ غائظى الظزام وغسمض سطى تماغاه ولط 
غطئصعا اإلجقم ولط غتمطعا دسعته، ولط غضعظعا تماة 
لطمسطمغظ، بض أخئتعا سئؤا سطى اإلجقم والمسطمغظ 
وساطض عثم وتفرصئ لفطئ ضئاصغ افظزمئ شغ السالط 
اإلجقطغ السائرة شغ رضاب أطرغضا والشرب ساططئ سطى 

 إرضائعط وطظفثة لمحارغسعط

إلى  صطغق  لظرجع  المعمئ  الاساؤقت  عثه  سظ  لقجابئ 
دول  بغظ  اإلذاري  اقتفاق  سطى  ع  ُوصِّ أن  شمظث  العراء، 
لعزان  شغ  الظعوي  برظاطةعا  تعل  إغران  وبغظ   ٥+١
بسعغسرا غعم ٢٠١٥/٤/٢ ضان افسداء الةمععرغعن 
شغ الضعظشرس افطرغضغ أول المظاصثغظ له، وصث بسبعا 
صئض ذلك غعم ٢٠١٥/٣/٩ رجالئ وصع سطغعا ٤٧ سدعا 
تعصغع  طظ  غتثروظعا  اإلغراظغئ  الصغادة  إلى  جمععرغا 
ضمسارضغظ  ظعروا  وصث  أوباطا،  إدارة  طع  اتفاق  أي 
لقتفاق الظعائغ الثي تثد لاعصغسه تارغت ٢٠١٥/٦/٣٠ 
طحارذغظ حروذا جثغثة ضاظئ ساطق طآبرا شغ تمثغث 

عثا الاارغت لارضغ اإلدارة افطرغضغئ الضعظشرس.
وصث أحار الرئغج افطرغضغ أوباطا إلى طعصش الةمععرغغظ 
وطظاصثا له بحثة غعم ٢٠١٥/٤/١٢ شصال: «ق أشعط 
لماذا غسمض الةمغع بةث إلتثاث الفحض؟ إن وجعئ ظزري 
الئسغطئ عغ دسعظا ظظازر وظرى طا عغ الخفصئ». وأضث 
أظه ق غجال غحسر بإغةابغئ تاطئ بحأن الاعخض إلى اتفاق 
ظعائغ باقلاجاطات المافص سطغعا، وجاضعن أشدض وجغطئ 
لمظع إغران طظ التخعل سطى جقح ظعوي» وصال: «إظه 
غحسر بالصطص طظ طتاولئ طظاصثي اقتفاق الةمععرغغظ 
إلشحال الخفصئ». وضان أوباطا صث وخش اقتفاق اإلذاري 
بأظه «تفاعط تارغثغ طظ حأظه إذا طا تط تظفغثه أن غمظع 
ذعران طظ التخعل سطى جقح ظعوي». طما غثل سطى 
طثى تأبر الرئغج افطرغضغ طظ عثه المسارضئ الاغ ق 
غراعا تخإ شغ خالح السغاجئ افطرغضغئ شغ المظطصئ، 
لغةسض إغران تسغر شغ تظفغث المحارغع افطرغضغئ بضض 
أرغتغئ، وعع ترغص سطى أن غتصص عثا اقتفاق طعما 
ضاظئ طسارضئ الةمععرغغظ له صعغئ وغدع ضض بصطه 
تاى  طراضاتعط  سطى  غسمض  ولضظه  ذلك،  أجض  طظ 
غدمظ طعاشصاعط سطى اقتفاق بسث الاعصغع تاى غاط 

رشع السصعبات تثرغةغا سظ إغران.
الثغمصراذغعن  غزعر  أن  غرغثون  ق  والةمععرغعن 
برئاجئ أوباطا بمزعر أظعط صث تصصعا ظةاتا بمفردعط، 
تاى ق غحضض ذلك دساغئ لطثغمصراذغغظ شغ اقظاثابات 
الرئاجغئ الصادطئ وعط غسسعن لطظةاح شغعا بضض طا أوتعا 
طظ صعة، وصث أرادوا أن غاأخر الاعصغع سطغه تاى غاسطمعا 
اإلدارة ضما غأططعن بسث اقظاثابات الرئاجغئ سام ٢٠١٦. 
الاعصغع  لسرصطئ  تمطاعط  الةمععرغعن  ضبش  ولثلك 
رئغج  ضعرضر  بعب  الةمععري  السظاتعر  شصال  طآصاا، 
لةظئ السقصات الثارجغئ بالضعظشرس خقل جطسئ غعم 
٢٠١٥/٦/٢٤: «غجداد صطصغ غعطا بسث غعم طظ اتةاه 
التمراء».  الثطعط  تةاوز  واتامال  المفاوضات  عثه 
سظ  السصعبات  رشع  غرغثون  ق  إظعط  طظعط  سثد  وصال 
إغران صئض أن تئثأ شغ تظفغث اقتفاق، وغرغثون ظزاطا 
خارطا لطاتصص غاغح لطمفاحغظ دخعل المظحآت الظعوغئ 
شغ أي وصئ وشغ أي طضان، وغرغثون أن تضحش إغران 

سظ افبساد السسضرغئ السابصئ لئرظاطةعا الظعوي.
شسظثطا اسارض وزغر خارجغاعط ضغري سطى ذلك صائق: 
«إظه ق غظئشغ الدشط سطى إغران شغ عثه الظصطئ»، حظعا 
سطغه تمطئ اضطر شغعا إلى الاراجع، شاتخض عاتفغا بظزغره 
اإلغراظغ جعاد ظرغش طرتغظ صئض الئثء بالمفاوضات شغ 
شغظا إلبقغه بأن «ذعران إذا أرادت الاعخض قتفاق ظعوي 
بافبتاث  الثاخئ  افجؤطئ  سطى  تةغإ  أن  سطغعا  غةإ 
الظعوغئ الاغ أجرتعا شغ السابص شغما غاخض بالسسغ شغ 
إظااج أجطتئ ظعوغئ، شغةإ أن تبئئ إغران براءتعا بحأن 
أظحطاعا السابصئ». وطع ذلك صال إظه «غحسر بالافاؤل 
لطاعجه  اجاسثاده  أبظاء  إغران»  طع  المفاوضات  بحأن 
إلى شغظا غعم ٢٠١٥/٦/٢٦ لطمحارضئ شغ أتثث جعلئ. 
التثود  أبسث  إلى  ضبغرا  تظازلئ  صث  إغران  أن  غرى  فظه 
ضما تخض شغ اقتفاق اإلذاري وطسألئ دخعل المظحآت 
الظعوغئ شغ أي وصئ وشغ أي طضان صث صئطئ بعا إغران 
شغ الئروتعضعل اإلضاشغ لقتفاق اإلذاري، ولضظ إغران 
المظحآت  لثخعل  ذرغسئ  ذلك  تةسض  أن  طظ  تاثعف 
السسضرغئ وافطظغئ لطعخعل إلى افجرار السسضرغئ ضما 
سئر سظ ذلك الرئغج اإلغراظغ طئثغا تتفزه سطى عثه 
الظصطئ غعم ٢٠١٥/٦/٢٣. وضثلك طسألئ الضحش سظ 
افبساد السسضرغئ السابصئ لئرظاطةعا الظعوي، شإن إغران 
تاثعف طظ عثه الظصطئ فظه جغةري الاتصغص طع السطماء 
الظعوغغظ اإلغراظغغظ. وصث أخثر طةطج الحعرى اإلغراظغ 
برشخ  تضعطاه  شغه  غطالإ  صرارا   ٢٠١٥/٦/٢٣ غعم 
تفاغح المظحآت السسضرغئ وافطظغئ التساجئ والاتصغص 
تصغغث  حرط  ورشخ  اإلغراظغغظ  الظعوغغظ  السطماء  طع 
تطعغر السطعم والاصظغئ الظعوغئ وذالإ بإزالئ السصعبات 
دشسئ واتثة واإلشراج سظ افرخثة اإلغراظغئ المةمثة 
اإلغراظغ  المةطج  صرارات  ولضظ  الشربغئ.  الثول  شغ 
غغر ططجطئ لطتضعطئ الاغ تسمض سطى الاعخض لقتفاق 
الظعائغ وتصثم تظازقت شغ جئغض الاعخض إلى تض غرشع 

السصعبات، ولثلك أظعر وزغر خارجغئ أطرغضا تفاؤله.
وبرغطاظغا  شرظسا  البقث  افوروبغئ  الثول  طعاصش  وأطا 

تامئ ضطمئ السثد: إن عثه أطاضط أطئ واتثة  
َرُجعَل اهللاَِّ  َغُطعُف ِباْلَضْسَئِئ، َوَغُصعُل: «َطا َأْذَغَئِك َوَأْذَغَإ 
ٍث  ِرغَتِك، َطا َأْسَزَمِك َوَأْسَزَط ُتْرَطَاِك، َوالَِّثي َظْفُج ُطَتمَّ
ِبَغِثِه، َلُتْرَطُئ اْلُمْآِطِظ َأْسَزُط ِسْظَث اهللاَِّ ُتْرَطًئ ِطْظِك َطاِلِه 
َوَدِطِه َوَأْن َظُزظَّ ِبِه ِإقَّ َخْغًرا»، شما بال عآقء الصعم ق 

غفصععن تثغبا؟
بط ألغج لظا أن ظاساءل: طظ غصش وراء عثه افتثاث 
الثاطغئ الاغ تسخش بئقدظا طظ طخر إلى لغئغا والغمظ 

والسراق والحام؟
اإلجرام  جفغر  شعرد  روبرت  تخرغح  ظفعط  وضغش 
افطرغضغ السابص شغ جعرغا (شغ طصاله سطى طعصع طسعث 
الحرق افوجط ٢٠١٥/٦/١٩) الثي تعصع شغه تفاغئ 
جعرغا إلى جائ ضاظاعظات طع اجامرار الصاال شغما بغظعا 
شغ طتاوقت لاعجسئ رصسئ ضض ضاظاعن؟ وعثا غثضرظا 
أوباطا  طساحار  طاضثوظع  لثظغج  الحعغر  بالاخرغح 
لفطظ الصعطغ، شغ تجغران ٢٠١٣، بأن اجامرار الصاال 
المخطتئ  غثثم  والصاسثة  اهللا  تجب  بغظ  جعرغا  شغ 

افطرغضغئ وق داسغ إلغصاشه.
الماغظ،  اهللا  بتئض  المسطمعن  غساخط  فن  افوان  آن 
واتث  وضااب  واتث  وظئغ  واتث  برب  غآطظعن  شضطعط 
وصئطاعط واتثة شما بالعط غظةرشعن وراء دسعات طرغدئ 
الخائمغظ  لطمسطمغظ  الترام  الثم  تسائغح  جصغمئ 
بأجعط  طظ  طأطظ  شغ  الضاشر  السثو  بغظما  المخطغظ، 
وبطحعط. الضض غسطط أن السصغثة الصطسغئ تصعم سطى 

مفاوضات االتفاق النهائي حول الربنامج النووي اإليراني:
هل سيتم االتفاق؟ ما شروط األطراف املفاوضة ومواقفها؟ 

وملاذا تنازلت إيران كل هذا التنازل؟ 
بصطط: أجسث طظخعر

جغضعن المسافغث طظ عثا الاصاتض بغظ طضعظات الحسإ 
المخري؟! إظعط وق حك أسثاء افطئ اإلجقطغئ أطرغضا 

والشرب ضطه وطسعط ربغئاعط دولئ غععد.
إن التغاة السغاجغئ بمخر أضتئ شغ تالئ طظ الةمعد، 
شطط غاط تتثغث طعسث إجراء اقظاثابات الئرلماظغئ، الاغ 
تط تصثغط العسعد بإجرائعا صئض سام، ضما دشع الظزام 
لامرغر صعاظغظ جثغثة أحث صمسا، طبض صاظعن طضاشتئ 
اإلرعاب، وأدخض تسثغقت جثغثة جاسرع وتغرة إخثار 
افتضام الةظائغئ، بما شغعا اإلسثاطات. وصاطئ السططئ 
وراشدى  المسطمغظ  اإلخعان  ضث  تربعا  باخسغث 
تضط السسضر، بسث اغاغال السططات لـ ١٣ طظ صغادات 
اإلخعان المسطمغظ شغ «لةظئ رساغئ أجر الحعثاء» بـ٦ 
أضاعبر. بغظما غدتك أسثاء افطئ طضء أشعاععط وعط 
غرون طخر تسصط شغ ععة جتغصئ ق غسطط طثاعا إق 
اهللا، شصث خرح جفغر برغطاظغا شغ طخر جعن ضاجعن 
بسث اجاماسه بعزغر الثاخطغئ المخري طةثي سئث الشفار 
افطرغضغ  السفغر  وبتدعر  السام  الظائإ  اغاغال  بسث 
صائق «أحاذر العزغر تسعثه باسجغج الحراضئ بغظ طخر 
ق  أجاس  افطظ  أن  سطى  طآضثا  الماتثة،  والممطضئ 
اجاشظاء سظه طظ أجض طخر الاغ ظرغإ جمغسا شغ رؤغاعا 
أضبر أطظا ورخاء ودغمصراذغئ. وعثا غاططإ اتثاذ إجراءات 
أطظغئ أضبر خراطئ، وطعاجعئ افغثغعلعجغا الماطرشئ، 
وإظةاز تصثم شغ طةال اقصاخاد والثغمصراذغئ وتصعق 
اإلظسان، والاغ تسائر أجاجغئ طظ أجض تتصغص أطظ بسغث 
المثى». بغظما صال ظاظغاعع: «إجرائغض وطخر ودول أخرى 
ضبغرة شغ الحرق افوجط والسالط تصش شغ خظثق واتث 
ععة  عغ  ظسط  الماحثد».  اإلجقطغ  اإلرعاب  لمتاربئ 
بغظ  الخراع  سسضرة  ظتع  طخر  شغعا  تسصط  جتغصئ 
الظزام والمسارضئ لغسغث الشرب تضرار الظمعذج الطغئغ أو 
السعري شغ طخر، شمظ العاضح أظه لغج سطى سةطئ طظ 
أطره شغ إتثاث اجاصرار شغ الئقد ذالما الصاتض والمصاعل 
طظ أبظاء أطئ اإلجقم. ولظ غمظع طخر طظ السصعط شغ 
اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  جعى  الستغصئ  الععة  تطك 
تآّطظ  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  التصئ  الثقشئ  بإصاطئ 
الثائش وتظخش المزطعم وترشع غث الضاشر المساسمر سظ 

 بقدظا وتئطض ضغث الضائثغظ وطضر الماضرغظ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر
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حعادة أن ق إله إق اهللا وأن طتمثا رجعل اهللا، واإلغمان 
بظئعة طتمث وطظ جئصه طظ افظئغاء والرجض، واإلغمان 
بأن الصرآن ضقم اهللا المظجل دون تترغش وق زغادة وق 
ظصخان، شماى اجامع المسطمعن سطى تصغصئ السصغثة 
الصطسغئ وافتضام الحرسغئ الصطسغئ، شق غدغرعط تسثد 
افشعام شغ المسائض الزظغئ أغا ضاظئ، شق غمطك طةاعث 
طا أن غطجم غغره باجاعاده شدق سظ تضفغره وعثر دطه.

لصث ظةح تجب الاترغر خقل سمطه سئر سصعد شغ بظاء رابطئ 
افخعة اإلجقطغئ وشغ بظاء تضاض غسمض إلسقء ضطمئ اهللا 
باطئغص حرسه بإصاطئ دولئ الثقشئ، وضط شغ خفعشه 
المسطمغظ طظ حرق السالط اإلجقطغ إلى غربه بض وشغ 
دول الشرب وشغ صطإ روجغا وآجغا العجطى وخعق إلى 
الصرم، ولط غصش شغ ذرغصه سبرة اخاقف المحارب وق 
شضطعط  المسطمغظ؛  بغظ  المثاعإ  تسثد  وق  السرصغات 
باطئغص  اهللا  بسئادة  طضطش  وضطعط  اإلجقم  َغَسُسُعُط 
حرسه، شظعغإ بضض غغعر سطى عثا الثغظ خادق اإلغمان 
بإصاطئ  اهللا  رجعل  بئحرى  لظفعز  بأغثغظا  غثه  غدع  أن 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شصث تخثع المطك الةئري 
الثي شرضه الشرب الضاشر سئر سمقئه طظ التضام الثعظئ، 
وأزف شةر الثقشئ الخادق، وإظظا لظارصإ وسث اهللا التص: 
ْظَغا َوَغْعَم  ﴿ِإظَّا َلَظظُخُر ُرُجَطَظا َوالَِّثغَظ آَطُظعا ِشغ اْلَتَغاِة الثُّ

 َغُصعُم اَفْحَعاُد﴾ وسسى أن غضعن صرغئا
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

دسا وزغر الثارجغئ «اإلجرائغطغ» السابص أشغشثور لغئرطان إلى تسجغج الاساون بغظ «إجرائغض» وطخر ودسط 
الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ شغ طا وخفعا بتربه سطى اإلرعاب شغ جغظاء. 

الاطفجغعن  ظصطعا  تخرغتات  شغ  بغاظا  «إجرائغض»  تجب  ورئغج  «اإلجرائغطغ»  الضظغسئ  سدع  وحثد 
«اإلجرائغطغ»، سطى ضرورة دسط السغسغ وطظته ضاشئ اإلطضاظغات، ضما أضث أظه طظ المتزعر سطى «إجرائغض» 

الاعرط شغ جغظاء.
وأضاف لغئرطان أن سطى «إجرائغض» العخعل إلى الاساون افوبص طع المخرغغظ، طسربا سظ اساصاده بأظه جغضعن 

طظ الثطأ الةسغط الاخرف بحضض طساصض شغ جغظاء.
وأحار إلى أن الاساون اقجاثئاري بغظ «إجرائغض» وطخر بحأن ضض طا غتثث شغ جغظاء عع طخطتئ «إجرائغطغئ». 

(الةجغرة ظئ)
: لصث بات واضتا أن الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ أداة طعمئ فسثاء اإلجقم شغ تربعط 
سطى المسطمغظ ودغظعط.. وتخرغح لغئرطان غآضث افعمغئ سظثعط شغ وجعد السغسغ شغ جثة التضط. 
وُغثضر أن الةظرال ساطعس جطساد، طثغر الثائرة السغاجغئ افطظغئ شغ وزارة دشاع ضغان غععد صث وخش، 
خقل ضطماه الاغ ألصاعا أطام طآتمر عرتسطغا لفطظ الصعطغ، اقظصقب الثي صاده السغسغ بأظه أعط طسةجة 
أطظغئ تثبئ لضغان غععد. شضغش لئطث طبض طخر أن غصش سطى صثطغه وغصعم بثوره شغ تترغر شطسطغظ شغ 
ظض وجعد تاضط غصعم بثور تاطغ ضغان غععد شغ العصئ الثي غتارب المسطمغظ ودغظعط جعارا ظعارا؟؟!!
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حعث اإلسقم شغ طظاخش حعر تجغران/غعظغع ضةئ 
الظار  بإذقق  أبغخ  حابٍّ  صغام  بسث  واجسئ  إسقطغًئ 
سطى ضظغسئ لطسعد شغ طثغظئ تحارلساعن شغ وقغئ 

جاوث ضارولغظا، وصاض تسسًئ طظ السعد.
افسمال  تطك  تخاسث  تعل  الظصاش  وتغرة  ارتفسئ 
لغسئ  التادبئ  عثه  أن  سطماً  أطرغضا،  شغ  السظخرغئ 
تاقت  طظ  طؤات  شعظاك  افخغرة،  تضعن  ولظ  افولى 
اساثاءات الئغخ سطى السعد شغ أطرغضا، بض إن افطر 

وخض إلى الحرذئ والةغح افطرغضغغظ.
أن  لعجثظا  أطرغضغئ  رجمغئ  إتخائغات  شغ  ظزرظا  لع 
عثه التعادث لغسئ شردغئ، بض عغ ججء طظ التغاة 
راصغئ  أتغاء  عظاك  أن  سرشظا  إذا  خاخئ  افطرغضغئ، 
ظزغفئ لطئغخ، وعظاك أتغاء حسئغئ غصض طساعاعا سظ 
طثارس  وعظاك  لطسعد،  البالث  السالط  أتغاء  طساعى 
السعد،  فبظاء  خاخئ  وطثارس  الئغخ،  فبظاء  خاخئ 
وظةث ظسئئ الئطالئ ترتفع سظث السعد ببقبئ أضساف 
التصعق  صاظعن  أن  غسظغ  وعثا  الئغخ،  طظ  أضبر 
المثظغئ الثي وصسه الرئغج افطرغضغ جعظسعن شغ 
جاغظات الصرن الماضغ بسث بعرة طارتظ لعبر ضغظب لط 

غشغر ضبغرًا شغ واصع المةامع شغ أطرغضا.
بتسإ  التغاة  شغ  جطعضه  غضّغش  اإلظسان  «إن 
غتئه  حثص  سظ  اإلظسان  شمفاعغط  سظعا،  طفاعغمه 
طع  جطعضه  طظ  الظصغخ  سطى  ظتعه  جطعضه  تضّغش 
وسطى  سظه،  الئشخ  طفاعغط  وسظثه  غئشده  حثص 
لثغه  غعجث  وق  غسرشه  ق  حثص  طع  جطعضه  خقف 
أي طفععم سظه، شالسطعك اإلظساظغ طربعط بمفاعغط 
اإلظسان»، عثه التصغصئ وردت شغ الفصرة افولى طظ 
لتجب  اإلجقم»  «ظزام  ضااب  طظ  افولى  الخفتئ 
الامغغج  واصع  والئاتث  لطثارس  غفّسُر  وعثا  الاترغر، 
جطعك  وأن  أطرغضا،  شغ  المةامع  داخض  السظخري 
الظاس عثا شغ أطرغضا طرتئط بالمفاعغط السائثة شغ 

ذلك المةامع.
طظ  الظابسئ  الظزر  بعجعئ  المفاعغط  عثه  ربطظا  وإذا 
ججٌء  المفاعغط  عثه  أن  لعجثظا  الرأجمالغ،  المئثأ 
سظ  طظئبصئ  الظزرة  عثه  وأن  الرأجمالغ،  المئثأ  طظ 
الرأجمالغُّ  شالمئثأ  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  سصغثة 
لط غربط التغاَة الثظغا بما صئطعا، وق بما بسثعا، بض 
جسض عثا الربط حأظاً شردغًا، ولغج أجاجاً شغ طئثئه 
والمفاعغط المظئبصئ سظه، وبظاًء سطى ذلك ترك المئثُأ 
غرغث،  الاغ  المفاعغط  غتّثد  أن  لتاططه  الرأجمالغ 
بشخِّ الظزر سظ ختاعا أو خطؤعا، وبشخِّ الظزر سظ 

وتثِة المفععم سظث تاططغ المئثأ.
غثطع  الرأجمالغ  المئثأ  ظةث  أن  الطئغسغ  طظ  لثلك 
وافطئ  المةامع  لعتثة  ضرورغئ  ضبغرة  طفاعغط  طظ 
والثولئ، وطظ عثه المفاعغط: طفععم ضراطئ اإلظسان، 
وطفععم الثغر والحر، وطفععم التّإ والضره، وطفععم 
المئثأ  تمطئ  بغظ  افخعة  وطفععم  والصئح،  التسظ 
العاتث، وترَك المئثأ لتاططه أن غتّثد المفععم الثي 
غراه، وظاب سظه طا ظحاعثه شغ المةامسات الرأجمالغئ 
طظ ارتفاع ظسئئ الةرغمئ، واتاصار اإلظسان لقظسان 
وطا ظاب سظه طظ تمغغج سظخري بغظ الظاس بظاء سطى 

ألعان جطعدعط.
الفرد  شغ  وتأبغرعا  المفاعغط  عثه  واصع  وإلدراك 

بغظ  غسغرة  طصارظئ  ظسصث  والثولئ،  وافطئ  والمةامع 
المئثأ الرأجمالغ واإلجقم شغ المفاعغط الاغ أحرظا 
بعخِفه  اإلظسان  ضراطَئ  ر  صرَّ شاإلجقم  جابصًا،  إلغعا 
إظساظًا، أي بشّخ الظزر سظ لعظه أو جظسه أو دغظه، 
﴿ولصث  اإلجراء:  جعرة  شغ  وتسالى  جئتاظه  شصال 
ضّرطظا بظغ آدَم..﴾، وأزاَل اإلجقم الفروق بغظ الظاس 
بمفاعغمه وأتضاطه الحرسغئ، وذّئص المسطمعن ذلك 
سمطغاً خقل بقبئ سحر صرظاً طظ الجطان تطئغصاً طظصطع 
الظزغر باأبغره. وصال رجعل اهللا : «ق شدَض لسربغٍّ 
، وق فبغَخ سطى  ، وق لسةمغٍّ سطى سربغٍّ سطى سةمغٍّ
أجعَد، وق فجعَد سطى أبغَخ إقَّ بالاَّصَعى، الظَّاُس طظ 
آدُم، وآدُم طظ تراٍب». وتّثد اإلجقُم لمساظِصه طفععم 
شغ  والضره  التإ  شةسض  والحر،  والثغر  والضره  التإ 
اإلظسان  غراه  طا  ق  اهللا  أرضى  طا  الثغر  وجسض  اهللا، 
ظاشسا، وجسض الحر طا أجثط اهللا ق طا غراه اإلظسان 
شصال  طساظصغه،  بغظ  افخّعَة  اإلجقم  ر  وصرَّ ضارا.. 
جئتاظه: ﴿ِإظََّما اْلُمْآِطُظعَن ِإْخَعٌة﴾، وذّئص المسطمعن 
أخعُة  شفاصئ  طامغجًا،  ضاطًق  تطئغصاً  المفاعغط  عثه 
سطى  اإلجقُم  وشرض  والظسإ.  الثم  أخّعَة  المئثأ 
التقل  طفععم  وطظه  والصئح  التسِظ  طفععم  طساظِصه 
والترام طصغاجاً لطسطعك، وظّزَط السقصات بغظ الظاس 

بأتضام حرسغئ غطاجطعا المسطمعن ذاسًئ هللا.
إن طحضطئ الامغغج السظخري شغ أطرغضا إظما عغ أزطئ 
تدارة، أزطُئ طئثأ، عثه المحضطئ - ضشغرعا طظ باصغ 
المحضقت - ُتزِعُر شحَض المئثأ الرأجمالغ شغ إجساد 
الظاس الثغظ غساظصعه، وتزِعُر سةَج المئثأ الرأجمالغ 
اإلظسان،  لمحضقت  الختغتئ  المسالةات  إغةاد  سظ 
ُث، بض عغ  ُع وغظفَّ شالمسألئ لغسئ طسألئ صاظعن ُغعصَّ
أو  ختغح  طئثأ  سظ  تظئبص  وطفاعغط  صظاسات  طسألئ 

تئظى سطغه.
اإلظسان،  وضع  طظ  طئثأ  الرأجمالّغ  المئثأ  إن 
غدسعا   - وأتضاطه  طفاعغمه  وضع  إن   - واإلظسان 
إطا طظ ععاه الماصطإ، وإطا طظ سصطه الظاصص الثي 
تاخش أتضاطه باقخاقف والافاوت والاظاصخ والاأبر 
ِظ اتََّئَع  بالئغؤئ، صال جئتاظه وتسالى: ﴿َوَطْظ َأَضضُّ ِطمَّ

َعَعاُه ِبَشْغِر ُعًثى طَِّظ اهللاَِّ؟﴾.
بغظ  وافتضام  والمفاعغط  السصغثة  ربِط  سثم  إن 
التغاة الثظغا بما صئطعا، أي سثم ربطعا باهللا جئتاظه 
وتسالى ُغفِصُث اإلظساَن افجاس الروتّغ شغ المفاعغط 
والسطعك، وسثم ربطعا بما بسث التغاة الثظغا أي سثم 
ربطعا بالغعم اآلخر ُغْفِصُث اإلظساَن التاشَج سطى السمض 
الرأجمالغ، شةسض  المئثأ  اشاصثه  ضطه  وعثا  الختغح، 
تاطَطه سئًثا لععاه وحععاته، وجسطه غسغح شغ حصاء 

دائط، وجسطه طةرطاً شغ تصِّ ظفسه وتصِّ طةامسه.
الضبغرة  المساطغر  طظ  طسمار  السظخري  الامغغج  إن 
شغ ظسح المئثأ الرأجمالغ، وطع ذلك ق غظغ اقسقم 
التدارة  وتسظات  بمجاغا  غائةح  المدطِّض  الشربغ 
الاغ  سعراتعا  سطى  غاسار  بغظما  المجسعطئ  الشربغئ 
أزضمئ شدائتعا افظعف. وق غجال بسخ المسطمغظ 
الةعطئ غطعبعن وراء السراب الثادع لطتدارة الشربغئ، 
الضفر  ططئ  وجط  لغسغحعا  أضئادعط  بفطثات  شُغطصعن 
التغاة  جتغط  إلى  لطعخعل  بتغاتعط  وطثاذرغظ  بض 

 الشربغئ، شغا لغئ صعطغ غسطمعن

التمييز العنصري يف أمريكا.. أزمة حضارة 
بصطط: خطغفئ طتمث - افردن

الاةربئ  وبظةاح  الةجائر  أطظ  طظ  تعظج  «أطُظ 
الثغمصراذغئ شغ تعظج غساصر افطظ بالةجائر»، حسارات 
رددعا وق غجال جاجئ وإسقطغعن تعظسغعن وججائرغعن 
طظث بثاغئ تضعطئ المعثي جمسئ، وضان افطر ضثلك شغ 
إتئاط وضحش السثغث طظ افسمال اإلرعابغئ شغ الئطثغظ 
ظاغةئ الاظسغص افطظغ وتئادل المسطعطات اقجاثئاراتغئ 
إلى تغظ الجغارة المحآوطئ لئاجغ صاغث السئسغ وذاصمه 

الرئاجغ إلى أطرغضا الاغ سادت بالعبال سطى تعظج.
شصث صاطئ الةجائر بستإ جفغرعا طظ تعظج وخرح 
بسخ جغاجغغعا «أن السفغر الةجائري لظ غسعد لاعظج 
إق بسث رتغض السئسغ وجماساه» بسئإ إبرام طتسظ 
طرزوق اتفاصغئ طع أطرغضا غاط بمعجئعا تخظغش تعظج 
تطغفاً اجاراتغةغاً خارج الظاتع الثي غسمح بعجعد سسضري 
أتمر  خطا  غسث  وعثا  الاعظسغ،  الاراب  سطى  أطرغضغ 
لسغاجئ الةجائر بعخفعا المحرشئ أطظغا وسسضرغا سطى 

طظطصئ حمال أشرغصغا وباصغ دول الةعار.
وضما عع طسطعم ساد افجطعب الصثغط الةثغث «شجاسئ 
اإلرعاب» أو بافترى «العخفئ السترغئ» - لاةث أطرغضا 
وتطفاؤعا طئررا لعجعدعا شغ تعظج - شصث جثت شغ 
جائتا   ٣٨ بتغاة  أودت  إجراطغئ  سمطغئ  جعجئ  طثغظئ 
الحسإ  ذععل  تتئ  برغطاظغا  طظ  طسزمعط  أجظئغا 
وتعاذآ أطظغ، وجعئ بسثه طئاحرة الرئاجئ الاعظسغئ 
وأختاب  لقجقطغغظ  اقتعام  أخابع  الخغث  وتضعطئ 
تمطئ «وغظع الئارول» واتثثت تةاععا إجراءات تسسفغئ 
شغ  العذظغئ»  الراغئ  باجابظاء  راغئ  أي  رشع  طظعا «طظع 
ق  الاغ  افتجاب  بسخ  وتض  الاعتغث،  راغئ  إلى  إحارة 
تسارف بثجاعر الثولئ وتسادي الثغمصراذغئ - شغ إحارة 
إلى تجب الاترغر. عثا إضاشئ إلى طظع ظاذصه الرجمغ 
طظ طعاخطئ إطاطئ المخطغظ بةاطع الاعاب والمسارسئ 
 - السغطرة  سطى  خارجغظ  طسةثا   ٨٠ صرابئ  غطص  إلى 
تسإ تسئغرعط - سطى غرار طساجث بمساضظ والصطسئ 
وجعجئ وجغثي بعزغث... طما أظاب طعجئ غدإ وغطغان 
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شغ العصئ الثي غسارع شغه الثبطعطاجغعن لطعخعل إلى اتفاصغئ لضئح جماح الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ، تصعم 
الصعات السسضرغئ افطرغضغئ باثجغظ صظابض تصطغثغئ صعغئ لثرجئ غصعل المتططعن سظعا بأظعا تساطغع الصداء 

سطى المةمسات الظعوغئ اإلغراظغئ بما شغعا طةمع غصع سمغًصا تتئ افرض.
الصظابض افطرغضغئ الثارصئ لطاتخغظات، تسائر أصعى ذخغرة طثطرة بسث السقح الظعوي. تئطس أوزان الصظابض ١٥ 
ذًظا سطى افصض وعغ أبصض بـ٥ أذظان طظ أي صظئطئ شغ السقح افطرغضغ. تط تطعغر عثه الظسثئ افخغرة طظ 
اخائاره بظةاح سطى عثف طثشعن  لطاتخغظات سطى طثى أضبر طظ سصث طظ الجطان، وصث تط  السقح الثارق 
وظزام  إلضاروظغات  سطى  تتسغظات  إدخال  اقخائار  تئع  وصث  السام.  عثا  ظغعطضسغضع  شغ  افرض  تتئ  سمغًصا 
الصغادة لطصظئطئ لمظع أي طتاوقت طظ إبساده سظ عثشه أو خط جغره. وغصعل طسآولعن أطرغضغعن أن الصظئطئ 
الدثمئ، الاغ لط تحارك شغ أي طسرضئ تاى اآلن، تسائر سظخًرا تاجًما شغ جغاجئ الردع لطعقغات الماتثة 

إذا طا شحطئ الثبطعطاجغئ وصررت إغران المدغ صثًطا شغ تطعغر السقح الظعوي. (لعس أظةطغج تاغمج)
: إن الاعثغث افطرغضغ باجاثثام الصعة عع سئارة سظ رجالئ تطمغظ لطغععد المعالغظ فطرغضا شغ 
الثاخض والثارج، وخخعًخا طع اصاراب اقظاثابات افطرغضغئ الرئاجغئ شغ تحرغظ الباظغ، وغسائر الخعت 
الغععدي طرجًتا لضفئ الثغمصراذغغظ. ولضظ، لط تصط العقغات الماتثة باجابمار ضض عثا الةعث تاى تظسش 
المفاوضات الظعوغئ طع إغران شغ الساسئ افخغرة. سطى السضج شإن أطرغضا طاتمسئ إلبرام الخفصئ طع 
إغران بالرغط طظ طسارضغعا افوروبغغظ، شإن الخفصئ جعف تمعث الطرغص أطام ذعران لاأطغظ المخالح 

افطرغضغئ شغ المظطصئ بحضض رجمغ.
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أسطظئ وزارة الثاخطغئ الغعظاظغئ أن ظاغةئ شرز أخعات المحارضغظ شغ اقجافااء سطى خطئ اإلظصاذ افوروبغئ 
أظعرت أن ٦١,٢١٪ غرشدعن الثطئ الاغ اصارتعا الثائظعن، طصابض ٣٨,٧٤٪ لمآغثغعا.

واتاحث اآلقف طظ أظخار الاخعغئ بـ«ق» شغ الساتات الرئغسغئ بالساخمئ أبغظا، ورشسعا قشاات تتمض ضطمئ 
«ق» طرددغظ حسارات طظاعدئ لطاصحش.

الةعات  طع  اتفاق  إلى  لطاعخض  المساء  عثا  طظ  اسائارا  جععدعا  جاضبش  أظعا  الغعظاظغئ  التضعطئ  وأسطظئ 
الثائظئ، وصال الماتثث باجمعا غابرغال جاضغقرغثس لطاطفجغعن الغعظاظغ إن الئظك المرضجي جغعجه ذطئا 

إلى الئظك المرضجي افوروبغ غططإ شغه ضت أطعال بحضض ذارئ لطئظعك الغعظاظغئ.
وشغ أولى ردود الفسض افوروبغئ سطى ظاغةئ اقجافااء، صال طخثر باقتتاد افوروبغ إن طسآولغ اقتتاد 
جغسصثون اجاماسا ذارئا لئتث تثاسغات اقجافااء، بغظما غرتصإ أن تطاصغ المساحارة افلماظغئ أظةغق طغرضض 

بالرئغج الفرظسغ شراظسعا ععقظث طساء اقبظغظ شغ صخر اإللغجغه لاثارس العضع.
صاد  الثي  تسغئراس  ألضسغج  الغعظاظغ  العزراء  رئغج  أن  غابرغال  جغشمار  افلماظغ  اقصاخاد  وزغر  واسائر 
شغ  الطسئئ  صعاسث  «رشخ  بسث  أظه  وأضث  أوروبا،  طع  الةسعر»  آخر  «صطع  اإلظصاذ  لثطئ  الراشدغظ  طسسضر 
طظطصئ الغعرو غخسإ تخعر إجراء طفاوضات تعل براطب طساسثة تصثر بالمطغارات» بغظ افوروبغغظ وأبغظا. 

(الةجغرة ظئ)
لطثول  الماعتحئ  السغاجات  واصع  أدرضعا  بسث  أطرعط  تسمعا  صث  الغعظاظغغظ  غالئغئ  أن  غئثو   :
الشربغئ الضئرى تةاه الغعظان، شصرروا أن غرشدعا الثدعع لحروط الثائظغظ الصاجغئ بخرف الظزر سما 
غمضظ أن غظاب سظ ذلك طظ خروج طظ طظطصئ الغعرو أو غغر ذلك. ولِؤظ ضان الغعظاظغعن ق غمطضعن بثغق 
سظ الظزام الرأجمالغ الماعتح، شما بال المسطمغظ الثغظ غساظصعن اإلجقم الثي جاء بأظزمئ تسالب 
حآون اإلظسان طسالةئ ختغتئ وتآّطظ له السغح بضراطئ وتترره طظ السئعدغئ لطحرضات الرأجمالغئ 
الماعتحئ، شما بالعط ق غظافدعن، لغج شصط ضث أحثاص شغ جثة التضط شغ بقدعط، وإظما أغدا ضث 
السغح سطى أجاس الظزام الرأجمالغ الزالط وشغ ظض الظفعذ الشربغ الثي أشصر المسطمغظ وبقدعط؟؟!! 
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أوغطع غاسعث طظع صطع الطرغص بني تطإ وترضغا 

أضث رئغج العزراء الارضغ أتمث داود أوغطع أن بقده جااثخض لمظع إغقق الطرغص العاخض بغظ ترضغا وطثغظئ تطإ 
حمال جعرغئ. وصال أوغطع شغ تخرغتات ختاشغئ لغض الةمسئ: «ق ظرغث سطى تثودظا ضغاظاً غعثد أطظ ترضغا، وق 
ظرغث لطممر العاخض بغظ ترضغا وتطإ أن ُغشطص فظه شغ تال إغقصه جغئصى طؤات اآلقف طظ الظاس جعسى أو جغأتعن 
إلى ترضغا ضقجؤغظ»، شغ إحارة لمتاولئ «تجب اقتتاد الثغمصراذغ» ربط إصطغط الةجغرة حرق جعرغئ بإصطغمغ سغظ 

السرب (ضعباظغ) وسفرغظ حمالعا.
وأضاف: «ترضغا اتثثت الاثابغر افطظغئ القزطئ شغ الثط التثودي طع جعرغئ بعثف تماغئ التثود»، طحثدًا سطى 

أظه «شغ تال تسرضئ ترضغا الى خطر أطظغ أو ظعرت تطعرات تعثد أطظ ترضغا سظثعا ق ظظازر تاى الشث».
وضاظئ طخادر ترضغئ تتثبئ سظ إرجال سااد وآلغات وجظعد إلى جظعب الئقد صرب تثود جعرغئ. (جرغثة التغاة)

: عثا طعصش طظ سثة طعاصش خادرة سظ طسآولغظ أتراك تثل سطى خحغئ تصغصغئ سظثعط طظ 
صغام ضغان ضردي سطى التثود الارضغئ...

حسئغ وطعاجعات طع صعات افطظ ظاغةئ عثه اإلجراءات 
الاسسفغئ.

السئسغ  صائث  الئاجغ  جارع  افجعاء  عثه  خدط  شغ 
رجالئ  باصثغط  والثروصات  اقضطرابات  عثه  أبر  سطى 
اساثار لئعتفطغصئ تغظما أدرك غدإ افخغر وسثم تساون 
الحصغصئ الةجائر أطظغا وسسضرغا واجاثئاراتغا طع تعظج.

شضطش راحث الشظعحغ الثي تربطه سقصئ خثاصئ طاغظئ 
بالرئغج سئث السجغج بعتفطغصئ لغضحش وغعضح وغئرر 
تصغصئ اقتفاصغئ طع أطرغضا ولاسعد المغاه إلى طةارغعا 
بغظ الئطثغظ وضان طظ ظاائةعا افولغئ أن خرح السفغر 
الصطاع  باظحغط  تعظج  دسط  سظ  باعظج  الةجائري 
لمعاجعئ  وسسضرغا  أطظغا  طسعا  والعصعف  السغاتغ 

الاتثغات المرتصئئ.
الاعغض  طظ  المجغث  سطى  افطرغضغ  اإلخرار  طع  أظه  إق 
شغ بقد المسطمغظ وبالاتثغث تعظج، جارسئ طخادر 
اجاثئاراتغئ ججائرغئ بالضحش سظ إطضاظغئ تثوث أسمال 
إرعابغئ أضبر شزاسئ وخطعرة باجاسمال جغارات طفثثئ 
دشع  طما  والةجائر...  تعظج  شغ  جغاجغئ  واغاغاقت 
الرئغج الاعظسغ لطمسارسئ بإسقن تالئ الطعارئ لمثة 

حعر.
ولغج بثاٍف أن التضعطئ الاعظسغئ تاثئط شغ طساظصع 
تسغح  والرئاجئ  السغاجغئ،  والاةاذبات  الفعضى 
الشطرجئ  وجظثان  افوروبغئ  الدشعذات  ططرصئ  بغظ 
والعةمئ افطرغضغئ - ربما غاط خقلعا تسثغض تضعطغ 
- بسث شحطعا الثرغع شغ طضاشتئ «اإلرعاب» ضما سئر 
سظ ذلك الظاذص باجط التضعطئ الاعظسغئ جمغر دغطع 

لةرغثة الحروق الةجائرغئ.
الخفر  لظصطئ  تعظج  تسعد  أن  المرجح  طظ  أظه  ضما 
لاسغح طظ جثغث شعضى خقصئ وتائسبر ضض افوراق 
السغاجغ  الفراغ  طع  خاخئ  أشرغصغا  حمال  طظطصئ  شغ 
واقصااال الماعاخض شغ لغئغا والخراسات الثاخطغئ بغظ 

 أجظتئ السططئ شغ الةجائر


